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Resumo 

 

Esta tese propõe uma leitura da novela de Ernest Hemingway, The Old Man and the Sea 
(1952). Tendo como objecto de análise a história de um velho que luta para resgatar do 
oceano o seu mais sublime peixe, a fim de vingar a escassez de oitenta e quatro dias sem 
captura, estabelece-se uma analogia entre a aprendizagem da pesca e a interpretação literária. 
A partir desta correlação, sugere-se que a novela reconfigura, sob uma expressão conceptual 
e idiomática própria, a noção de identidade ancorada na visão pós-cartesiana da psique: o 
conceito de gestos fundadores traduz a luta do herói para se afirmar; o vocábulo conversão, 
oriundo da tradição judaico-cristã, descreve a sua aprendizagem; a metáfora é o tropo em 
que se exprime a metamorfose; imitação ou mimese é o conceito, de inspiração aristotélica, 
que subtende a equação autobiográfica entre a demanda de pesca e a arte poética. A 
investigação procurará harmonizar a análise do pormenor com a visão do todo. 

    

 
Palavras-chave: conversão, gesto fundador, imitação, interpretação, metáfora. 

      

 

Abstract 

 

This thesis proposes a reading of the novel The Old Man and the Sea (1952) by Ernest 
Hemingway. Having as an object of analysis the story of an old man who struggles to rescue 
from the ocean its most sublime fish, in order to avenge the scarcity of eighty-four days 
without capture, it establishes an analogy between learning how to fish and literary 
interpretation. From this correlation, it is suggested that the novel reconfigures, in a 
conceptual and idiomatic expression, the notion of identity rooted in the post-Cartesian view 
of the psyche: the concept of foundational gestures reflects the hero's struggle to assert 
himself; the word conversion, derived from the Judeo-Christian tradition, describes his 
learning; the metaphor is the trope that expresses the metamorphosis; imitation or mimesis is 
the concept of Aristotelian inspiration which implies the autobiographical equation between 
the demand for fishing and the poetic art. The investigation will try to harmonize the analysis 
of detail with the vision of the whole. 
 
 
 
Key words: conversion, foundational gesture, imitation, interpretation, metaphor. 
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Prefácio 
 

 

I 

 

Esta não era originalmente uma tese sobre Ernest Hemingway e muito menos visava 

a leitura de um único texto seu. Era um projecto comparativo, que se propunha expor uma 

afinidade entre dois autores, Stendhal e Hemingway, tendo como ponto de partida a relação 

entre La Chartreuse de Parme1 (1839) e Big Two-Hearted River2 (1952). O tópico consistia 

em representar o itinerário biográfico dos seus heróis, Fabrice Del Dongo e Nick Adams 

respectivamente, e, por sua via, descrever a interpretação literária como gesto fundador. Aos 

poucos, Hemingway foi ganhando preponderância intelectual, uma vez que o seu estilo árido 

constituía um desafio permanente à leitura, tendo-se convertido no objecto exclusivo da 

reflexão. Não proponho, contudo, uma visão global da sua obra, mas a análise de um texto, 

The Old Man and the Sea3, a que reconheço a propriedade de responder criticamente à 

tradição filosófica pós-cartesiana.  

O conceito de gestos fundadores, presente no título desta tese, configura a luta do 

herói para se afirmar, reagindo aos obstáculos que ameaçam assolar o seu projecto de 

identidade. O vocábulo conversão, tomado de empréstimo à tradição judaico-cristã, exprime 

a metamorfose em que consiste a sua aprendizagem da pesca. Metáfora é o tropo substancia 

a transformação, mercê das suas propriedades genésicas. GiambattistaVico4 será repetidas 

vezes citado ao longo deste ensaio, bem como a tradição aristotélica de que é herdeiro e os 

desenvolvimentos teóricos ulteriores, com o propósito de mostrar a afinidade entre certos 

usos da linguagem, os poéticos e os baseados em critérios fideístas, e as noções de conversão 

e gestos fundadores. 

 Do esboço original, suspendeu-se o desígnio de comparar Stendhal e Hemingway, 

mas ficou a formulação idiomática e conceptual. A tentativa de capturar o valor 

paradoxalmente árido da escrita de Hemingway foi a razão que minou a minha deliberação 

inicial, em prol de uma abordagem que encontrou em The Old Man and the Sea o seu 

                                                           
1 Stendhal, La Chartreuse de Parme, texte établi avec introduction, bibliographie, chronologie, notes et variantes par Henri Martineau, ed. 
(Paris: Éditions Garnier Frère, 1950). 
2Ernest Hemingway, “Big Two-Hearted River”, in The Collected Stories, ed. and introd. by James Fenton, (London: Everyman´s Library, 
1995).  
3 Ernest Hemingway, The Old Man and The Sea,(London: Jonathan Cape Ltd, 1952) 
4Giambattista Vico, Principi di Scienza Nueva, trad. Jorge Vaz de Carvalho, pref. António M. Barbosa de Melo, Ciência Nova-
Giambattista Vico, (Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2005). 
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objecto de enfoque: a singeleza da escrita e da intriga ofereciam-se como um desafio 

permanente à leitura, interpelando a busca da complexidade sob a translucidez do discurso. 

O ensaio On Writing5 serviu de contraponto à análise, sempre que se revelou necessário 

proceder à clarificação conceptual. As citações, embora por vezes extensas e abundantes, 

foram consideradas essenciais à qualificação do tópico e à corroboração argumentativa. 

 

II 

 

No ensaio de Wyndham Lewis6, Ernest Hemingway, the “Dumb-Ox”, Hemingway é 

descrito como um animal falante7 que permanece arredado de interesses sociais ou políticos. 

A sua arte, aparentemente de superfície, é uma arte da acção que exibe como tópico a 

violência. Tendo sido expurgados os motivos que justificam a brutalidade, é do espectáculo 

da sua encenação que tratam as suas histórias. O ponto é estabelecido numa comparação com 

William Faulkner: 

 
He is interested in the sports of death, in the sad things that happen to those engaged in the 

sports of love - in sand-sharks and in Wilson-spoons- in war, but not in the things that cause war, or 
the people who profit by it, or in the ultimate human destinies involved in it. He lives, or affects to 
live, submerged. He is in the multitudinous ranks of those to whom things happen – terrible things 
of course, and of course stoically borne. He has never heard, or affects never to have heard, that 
there is another and superior element, inhabited by a type of unnatural men which preys upon that of 
the submerged type. Or perhaps it is not quite a submerged mankind to which he belongs, or affects 
to belong, but to something of the sort described in one of Faulkner´s war stories: “But after twelve 
years,” Faulkner writes, “I think of us as bugs in the surface of the water, isolant and aimless and 
unflagging. Not on the surface; in it, within that line of demarcation not air and not water, 
sometimes submerged, sometimes not” […] to be submerged, most of the time, is Hemingway´s 
idea. It is a little bit of an art pure notion, but it is, I think, extremely effective, in his case. Faulkner 
is much less preoccupied with art for its own sake, and although he has obtained his best successes 
by submerging himself again (in an intoxicating and hysterical fluid) he does not like being 
submerged quite as well as Hemingway, and dives rather because he is compelled to dive by public 
opinion, I imagine, than because he feels at home in the stupid medium of the sub-world, the bêtise 
of the herd. Hemingway has really taken up his quarters there, and has mastered the medium 
entirely, so that he is of it and yet not of it in a very satisfactory way. […] It is not perhaps necessary 
to say that Hemingway´s art is an art of the surface – and, as I look at it, none the worse for that. It is 
almost purely an art of action, and of very violent action, which is another qualification. Faulkner’s 
is that too: but violence with Hemingway is deadly matter-of-fact (as if there were only violent 
action and nothing else in the world) […] Hemingway really banishes melodrama.8 

 

Em The Old man and the Sea, a abolição do melodrama exprime-se no olhar 

despojado do narrador e na exiguidade da acção. A pesca em alto mar é o núcleo a partir do 

qual se entrelaça a narrativa, hiperbolizada até que o propósito diegético se esvazie, 

                                                           
5 Ernest Hemingway, “On Writing”, in The Collected Stories, ed. and introd. by James Fenton, (London: Everyman´s Library, 1995). 
6 Wyndham Lewis, Men Without Art, ed. By Seamus Cooney, (Santa Rosa: Black Sparrow Press, 1987). 
7« Ernest Hemingway is a very considerable artist in prose-fiction. Besides this, or with this, his work possesses a penetrating quality, like 
an animal speaking. », in opus cit. p. 8 (nota 6).   
8Ibidem, 19-20. 
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fundindo-se com a materialidade do medium, como se deixasse de haver diferença entre o 

que se diz e o modo como se diz.  

 Para Lewis, Mérimée é o autor cuja obra mais se aproxima do teatro da acção criado 

por Hemingway. Pese embora a semelhança, há, todavia, um ponto que os cinde: enquanto o 

primeiro mostra personagens que agem em nome de um desejo, sendo a violência um meio 

ao serviço da sua afirmação ideal; no mundo de Hemingway, há um vazio constitutivo, uma 

ausência de propósito e vontade que contamina os seres que povoam o seu universo. 

“Palhaços” ou “marionetas” são os vocábulos com que os qualifica, citando a este propósito 

Walter Pater, cujas palavras transcrevo parcialmente: 

 

“…There is the formula of Mérimée! The enthusiastic amateur of rude, crude, naked force 
in men and women wherever it could be found … there are no half-lights … Sylla, the false 
Demetrius, Carmen, Colomba, that impassioned self within himself, have no atmosphere. Painfully 
distinct in outline, inevitable to sight, unrelieved there they stand, like solitary mountain forms on 
some hard, perfectly transparent day. What Mérimée gets around his singularly sculpturesque 
creations is neither more nor less than empty space.”9 

 
 
 

Na sequência da análise, conclui Lewis: 

 

Sylla, Demetrius, Colomba, even de Mergy summon to our mind a world bursting with 
purpose – even if always upon the personal and very animal plane, and with no more universal ends: 
while Hemingway´s books, on the other hand, scarcely contain a figure who is not in some way 
futile, clown-like, passive, and above all purposeless. His world of men and women (in violent 
action, certainly) is completely empty of will. His puppets are leaves, very violently blown hither 
and thither; drugged or at least deeply intoxicated phantoms of a sort of matter-of-fact shell-shock. 
[…] So will, as expressed in the expansion of the individual, is not a thing we should expect to find 
illustrated by a deliberately typical American writer. 

Those foci of passionate personal energy which we find in Mérimée, we should look for in 
vain in the pages of Hemingway or Faulkner: in place of Don José or of Colomba we get a pack of 
drugged or intoxicated marionettes […] So any attempt to identify “the formula” for Prosper 
Mérimée with that of Ernest Hemingway would break down. You are led at once to a realization of 
the critical difference between these two universes of discourse, both employing nothing but 
physical terms; of how an appetite for the extremity of violence exists in both, but in one case it is 
personal ambition, family pride, romantic love that are at stake, and their satisfaction is violently 
sought and undertaken, whereas in the other case purposeless violence, for the sake of the “kick”, is 
pursued and recorded, and the “thinking subject” is to regard himself as nothing more significant 
than a ripple beneath the breeze upon a pond.10 

 
  
 

 A ausência de qualidades faz das figuras de Hemingway “marionetas drogadas ou 

intoxicadas” (a pack of drugged or intoxicated marionettes) quando dão corpo à luta, a fim 

de reagirem a um impulso, ou simplesmente quando se movimentam para que alguém as 

reconheça e impeça a sua aniquilação. Em Mérimée, a violência seria um caso de ambição 

pessoal, amor romântico ou orgulho familiar, ao passo que, em Hemingway, limita-se a ser 

                                                           
9
 Ibidem, 21. 

10Ibidem, 22-23. 
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“uma breve ondulação sob uma brisa que sopra no mar” (a ripple beneath the breeze upon a 

pond).  

 

 Lewis11 acresenta que Gertrude Stein é uma referência essencial na interpretação de 

Hemingway, visto que este nunca se terá completamente libertado do seu fascínio e só a 

eleição da violência como tópico parece distinguir uma página escrita por si de outra 

redigida por Stein. Dela, absorveu o ethos, que traduziu no maneirismo do estilo infantil ou 

deliberadamente estúpido, que lhe legitima o epíteto de “animal falante”. O recurso à 

simplicidade, ou à estupidez monossilábica do animal falante, tece uma imagem burlesca da 

primeira pessoa, que se torna, em algumas das suas obras, uma versão deflacionada e irónica 

do autor. O estilo opaco e ruminante exprime uma corrupção das origens verbais que Lewis 

relaciona com a faculdade de a língua inglesa se assumir, nos Estados Unidos, como uma 

espécie de “un-english”, fundado na heterogeneidade de línguas e dialectos.12 Por sua via, 

procura trazer à tona a “prosa da realidade”: uma certa linguagem proletária que resulta de 

um esforço para criar uma impressão de veracidade. Do que foi dito, retenho como objecto 

de indagação para a leitura de The Old man and the Sea: o vazio que enforma as 

personagens, impelindo-as a agir contra a sua dissolução; o estilo infantil ou estúpido de 

animal falante, e a articulação desta maneira de dizer com as ideias de conversão e gesto 

fundador; por fim, o maneirismo descritivo que põe em cena um “teatro da acção”, como 

meio de expurgar a contaminação subjectivista. 

O intérprete é convocado a edificar sobre as ruínas uma visão sintética das origens. 

Neste gesto, quebra-se o dualismo entre o espectador e a obra, consequência da aplicação ao 

domínio dos estudos literários da herança filosófica pós-cartesiana. A negatividade essencial 

das figuras que povoam o seu universo romanesco bem como a apóstrofe ao leitor para que 

reconstrua o sentido são elementos que ameaçam os pilares da tradição fundada no dualismo 

entre a coisa extensa (res extensa) e a coisa pensante (res cogitans). O ponto é 

explicitamente formulado, na seguinte passagem das Meditações Sobre a Filosofia 

Primeira13: 

 

Por consequência, exactamente porque sei que existo, e, entretanto, não noto 
absolutamente nada diferente que pertença à minha natureza ou essência, além disto apenas, que sou 
uma coisa pensante, concluo rectamente que a minha essência consiste só em ser uma coisa 

                                                           
11

 Ibidem, Cf. 24-28 
12 Ibidem, Cf. 29-35. 
13 René Descartes, Meditationes de Prima Philosophia: Méditations Metaphysiques, texte latin et trad. du Duc de Luygnes ; Introductions 
et notes par Geneviève Lewis, 4ªed. (Paris : Librairie Philosophique J. Vrin: 1953). Edição em Português: Meditações Sobre a Filosofia 
Primeira, introdução, tradução e notas por Gustavo de Fraga (Coimbra: Livraria Almedina, 1992).   
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pensante. E embora eu talvez (ou melhor, com certeza, como direi na sequência), possua um corpo 
que está ligado a mim muito estreitamente, tenho, por um lado, uma ideia clara e distinta de mim 
próprio, enquanto sou apenas coisa pensante, não extensa, e, por outro lado, uma ideia distinta do 
corpo enquanto ele é apenas uma coisa extensa, não pensante. Pelo que é certo que sou realmente 
distinto do meu corpo e que posso existir sem ele.14  

 
 
 

O tópico, crucial à análise de The Old Man and The Sea, será desenvolvido no 

decurso do ensaio, de tal modo que o fim do dualismo possa trazer sob novas roupagens as 

noções de retórica que enformam os conceitos de conversão e gestos fundadores, como por 

exemplo, as de metáfora, prosopopeia, ou antropomorfismo.  

 

III 

 

Em The Old Man and the Sea, o intérprete é convidado a acompanhar o herói, 

lutando ao seu lado para compensar a perda de sentido representada pela aridez de oitenta e 

quatro dias. O narrador sugere-lhe que experimente as agruras da faina, através da luta de um 

pescador em busca de identidade, e instancia um diálogo entre a procura do herói e a 

perplexidade do leitor. A descrição é prolífera nos detalhes e especialmente virtuosa no 

cumprimento do fim a que se destina: criar, por hipotipose, uma ilusão de visualidade capaz 

de obnubilar a diferença entre o leitor e a personagem, devolvendo à interpretação o papel 

axial de reconstituir as origens. O narrador colige os fragmentos remanescentes, porém, a sua 

mão é explicitamente invisível, o que lhe confere uma ambiguidade constitutiva: a de se 

fundar na ostentação da sua própria translucidez.  

Ao construir a história como um sucedâneo de acções despojadas de comentários, o 

autor defende-se da paráfrase, em nome da interpretação literária, e convoca o leitor a 

atribuir intenções até recriar o todo. O desejo de protagonismo que caracteriza a prática de 

alguns contadores de histórias, ávidos de esculpir na obra a marca do seu gesto, não parece 

afectar o comportamento deste narrador, que teima em dissimular-se por trás de um rigoroso 

objectivismo descritivo. O cuidado de não se deixar afectar por elocuções psicologistas leva-

o a remeter-se a uma aparente insignificância: afigura-se-lhe determinante mostrar o jogo, ao 

invés de dizê-lo numa explicação de segundo grau. Tal como no xadrez, em que a resolução 

da partida não decorre de qualidades previamente adquiridas, porém, dos gestos repetidos em 

cada começo, assim o intérprete reencena os seus movimentos. O narrador teima em ocultar-

se e desloca para o leitor a responsabilidade do facto literário: sob a aparente frieza do estilo, 

                                                           
14 Ibidem, 207.   
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mora o desejo de abandonar a si mesmo o intérprete, para que, desamparado, possa 

reencontrar-se. A imagem que serve de análogo é a conversão bíblica de S. Paulo a caminho 

de Damasco15. A afinidade de Hemingway com a tradição judaico-cristã é um dos filões que 

orienta a leitura, exprimindo-se, por exemplo, no sentido redentor da perda e nas suas 

consequências para a definição, no domínio dos estudos literários, de conceitos como gestos 

fundadores e conversão.  

As personagens que povoam as suas histórias são figuras quiméricas que precisam de 

se tornar existentes. Não estando investidas das convicções profundas que tinham os heróis 

românticos da era pós-revolucionária, como afirma Wyndham Lewis16, lutam para que a sua 

presença seja reconhecida, mesmo sabendo que não excederá o tempo do gesto que a anima. 

Ao herói de The Old Man and The Sea faltam qualidades: as suas façanhas desconjuntam-se 

no próprio acto de afirmação. Enformado de uma negatividade constitutiva, a que 

corresponde uma expressão irónica, não chega a ser um anti-herói, faltando-lhe densidade 

para tal. É o indiferenciado a tomar forma. A passagem subtil da pesca à perda, e desta à arte 

poética.  

Contra o vazio, o narrador descreve copiosamente: reporta gestos, transcreve 

diálogos, monológos, e expõe as minudências da acção com uma acuidade sinestésica. Mas, 

em lapsos de omnisciência, desvela subtilmente o seu rosto, através da figura que irrompe às 

suas mãos do mármore que finge não modelar. Sob o estilo agreste, pede ao leitor que 

adivinhe gestos e intenções, tornando-se ele mesmo pescador. A abundância descritiva que 

percorre a obra de Hemingway, por emulação de Cézanne, Gertrude Stein e Picasso17, 

confere-lhe um carácter quase cinematográfico e exibe, na pretensão de visualidade que 

nenhuma palavra pode restituir, a sua natureza construtiva. Confrontado com a ausência de 

explicação, o intérprete procura os elos, estabelece as conexões, e solda as junturas, 

tranformando os actos em sentido. Para que o perfil do herói irrompa, será preciso resgatá-lo 

da corrente implacável do Golfo, extraindo do universal os traços que, por contraste, o 

distingam. A preocupação de não dizer, mas de apenas exibir ou mostrar, cria no leitor a 

ilusão de estar perante uma encenação teatral que o chama a imputar atitudes proposicionais 

aos factos que se sucedem sem nexo explícito. A obra não é um todo hermético que pudesse 

dispensar a presença do intérprete. Como um alfaiate, que de peças soltas executa as vestes 

que a imaginação concebe e as mãos entrelaçam, assim o leitor convocado por Hemingway. 

                                                           
15 Bíblia Sagrada, Para o Terceiro Milénio da Encarnação, 3ª ed. (Lisboa /Fátima: Difusora Bíblica Franciscanos Capuchinhos, 2001), 
(Act. 9, 3-9). 
16 Opus cit., p. 8 (nota 6).  
17Opus cit., p.8 (nota 5). 
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Em suma, The Old Man and The Sea narra a história de um pescador em busca de 

identidade que rema numa deambulação sem fim, na tentativa de resgatar do Golfo o seu 

mais sublime espécime. Quando finalmente consegue capturar a presa, luta sem tréguas para 

a preservar dos tubarões. Nunca desiste. Mesmo quando do seu peixe apenas restam os 

destroços de um combate aparentemente inglório. Regressa a Havana com o que sobeja da 

conquista: uma carcaça apenas, que expõe ao olhar dos transeuntes. Mas regressa, porque um 

pescador tem que saber voltar, ainda que a perda esvazie a conquista e lhe roube de novo a 

identidade. A história, aparentemente singela, como o são os versos das narrativas bíblicas, 

abre-se à leitura pela sua excessiva simplicidade, de tal forma que se torna premente extrair 

deste encadeamento linear a sofisticação que o autor dissimulou. 

  

IV 

 

Os títulos propostos não configuram secções autónomas. Dividem um contínuo 

narrativo que, pela extensão, requer um fraccionamento argumentativo. São, deste modo, 

guias de orientação na leitura que seccionei conforme passo a expor: 

 

I. Um homem sem qualidades: a primeira secção descreve a emergência do herói e 

revela os fundamentos idiomáticos e conceptuais do seu projecto de identidade. 

 

II. Aquele marulhar informe: a segunda secção assinala o início da pesca e mostra os 

seus princípios. 

 

III.  Sobre as ruínas de Seney: Na terceira secção, o passado, expresso na visão 

arruinada de Seney, retorna. O duelo entre o pescador e o peixe assume uma 

configuração temporal, que se traduz no desejo de vingar oitenta e quatro dias de 

aridez. 

 

IV.   Metafísica levemente poética: a quarta secção explora a afinidade entre o gesto 

piscatório e o acto de criação poética. A vida no mar confere ao herói uma progressiva 

auto-consciência da analogia e, movido pelo desejo de se recriar, esboça o seu retrato.  
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V.    A náusea: a quinta secção mostra que a estranheza se inscreve no familiar e 

contamina a sua representação. 

 

VI.   Mas, ó poeta, administra a tristeza sabiamente: a sexta secção descreve a 

aprendizagem da pesca, ou da escrita, como perda.  

 

VII. Arte poética: A última secção retoma os tópicos anteriores e glosa a noção de 

perda, que estima constitutiva na estética de Hemingway. 
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Cubramos, ó Silenciosa, com um lençol de linho fino o perfil hirto e 
 morto de nossa Imperfeição… 

 
Bernardo Soares, O Livro do Desassossego 
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 Frutos, dão -os as árvores que vivem 
                                                                                                 Não a iludida mente, que só se orna 

                                                                                                                    Das Flores Lívidas 
                                                                                                                                               Do íntimo abismo. 

                                                                                   Ricardo Reis, Ode 75- (6-12-1926). 

 

 

 

I. Um homem sem qualidades 

 

 A novela de Ernest Hemingway publicada em 1952, The Old Man and the Sea18, 

reconfigura, sob uma expressão conceptual e idiomática própria, um conceito de identidade 

ancorado na visão pós-cartesiana da psique, e institui-se, neste gesto fundador, como uma 

resposta crítica por via da literatura à tradição filosófica subsequente à publicação, no século 

XVII, do texto de René Descartes, Meditationes de Prima Philosophia19. 

É pela voz de um narrador na terceira pessoa do singular que se esboça, no pretérito 

perfeito do indicativo, a imagem de um velho pescador a quem o mar inexorável priva, por 

um tempo já longo, da sua dádiva natural. A escassez de peixe, que se prorroga por oitenta e 

quatro dias, desperta nos pais de um jovem rapaz, aprendiz e companheiro do velho nas lides 

do mar, a necessidade de encontrar um barco cuja abundância preserve o seu filho do que 

acreditam ser a pior espécie de má sorte, estar definitivamente salao20, a mesma desgraça 

que, dizem, pesa de modo irredutível sobre este velho pescador.  

Contudo, nem a mudança de embarcação nem sequer a prosperidade da captura 

diária, três belos peixes logo na primeira semana, impedem o rapaz de entristecer sempre 

que, no ocaso da labuta, vê o seu antigo mestre regressar à costa sem pescado. A sua figura 

magra, desolada, seca, corroída pelo tempo e devastada pelo reflexo implacável dos raios de 

sol no mar dos trópicos conferem-lhe, pela mão do narrador, o aspecto singular de uma 

erosão no deserto. A memória do passado, esculpida nas manchas sombrias que lhe ladeiam 

a face e lavrada a cinzel nas cicatrizes profundamente sulcadas das mãos agrestes, sinal de 

combates memoráveis com peixe graúdo, torna-se, agora, a expressão côncava da aridez que 

                                                           
18 Opus cit.,p.7 (nota 3). 
19 Opus cit.,p.10 (nota 13).  
20 Termo que exprime uma ideia de fim. O velho, considerado inepto para a pesca, vê-se despojado de identidade: a aridez de oitenta e 
quatro dias sem captura comprometia o reconhecimento da sua pertença ao grupo dos pescadores. 
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o mar fatalmente lhe impõe. Todos os dias, ao entardecer, com o olhar assombrado pela 

imagem do velho que regressa num esquife vazio, o jovem aprendiz, que já não é seu 

camarada de faina, ajuda-o a trazer as linhas arrumadas, ou o croque, o arpão e a vela 

enrolada no mastro, a qual, outrora remendada com quatro velhos sacos de farinha, não é 

senão o espólio do declínio que um fado inclemente se obstina em perpetuar: 

 

He was an old man who fished alone in a skiff in the Gulf Stream and he had gone eighty-
four days now without taking a fish. In the first forty days a boy had been with him. But after forty 
days without a fish the boy’s parents had told him that the old man was now definitely and finally 
salao, which is the worst form of unlucky and the boy, had gone at their orders in another boat 
which caught three good fish the first week. It made the boy sad to see the old man come in each 
day with his skiff empty and he always went down to help him carry either the coiled lines or the 
gaff and harpoon and the sail that was furled around the mast. The sail was patched with flour sacks 
and furled, it looked like the flag of permanent defeat. 

The old man was thin and gaunt with deep wrinkles in the back of his neck. The brown 
blotches of the benevolent skin cancer the sun brings from its reflection on the tropic sea were on 
his cheeks. The blotches ran well down the sides of his face and his hands had the deep-creased 
scars from handling heavy fish on the cords. But none of these scars were fresh. There were as old 
as erosions in a fishless desert. 

Everything about him was old except his eyes and they were the same colour as the sea 
and were cheerful and undefeated. (1993:5)21 

 

 

No primeiro parágrafo do texto, o velho aparece como uma figura quase esquemática 

definida, por antonomásia, como “um velho homem que pescava”22 (“He was an old man 

who fished…”). O recurso a esta perífrase como forma de denominação, preterido o uso de 

substantivos, tem como efeito a evocação de uma imagem despojada de qualidades, uma 

forma translúcida a que a escassez de atributos nega densidade. Assim, ao invés de 

“Santiago”, nome próprio com que o rapaz interpela o mestre numa conversa ulterior, lê-se 

uma frase declarativa de cariz impessoal, “he was an old man”, e, de modo análogo, no lugar 

de “fisher” ou “fisherman”, nome comum apropriado à descrição do acto que o velho 

diariamente executava, encontra-se uma frase pronominal que acentua a estranheza da sua 

pertença ao grupo dos pescadores, “…who fished…”. 

O velho, de quem se diz que pescava sozinho num esquife na corrente do Golfo, não 

é imediatamente denominado “pescador”, embora partilhe com os restantes membros da 

classe o desígnio de subtrair peixe ao mar. A repetição do seu gesto infecundo por oitenta e 

quatro dias sucessivos faz deste um caso extremo de derrota, a partir de que é possível 

indagar se merece o epíteto de “pescador” aquele que por costume resgata peixe do mar, 

qualquer que seja o pescado e o modo de resgate, ou se a uma investida sem captura pode 

apor-se, com justeza, tal qualificação. 

                                                           
21 Todas as citações da obra procedem da seguinte edição: Ernest Hemingway, The Old Man and The Sea, (London: Arrow Books, 1993) 
22 Tradução minha, com o propósito de tornar o mais literal possível a frase de Hemingway “He was an old man who fished alone in a 
skiff…”, do modo a que se torne explícita a tournure quase impessoal da mesma.  
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Não se curvando à desesperança, o velho persevera no labor e, contra a lógica dos 

factos, crê que há-de roubar à corrente impiedosa do Golfo o seu mais sublime peixe. E esse 

que resgatar do mar implacável, com suor e dor, terá a expressão fidedigna do seu rosto. 

Testemunhará a constância do seu ser, e salvá-lo-á da morte a que o condena o rumor fútil da 

linguagem vulgar. 

Este homem, desprovido de qualidades, quase anónimo, somente identificado pela 

expressão geral “an old man” recebe, num período de três linhas apenas, os traços 

diferenciadores que lhe moldarão o carácter: a velhice, a solidão e uma obstinação pela 

pesca. O seu esboço é o efeito de uma justaposição metonímica que lhe insufla vida a partir 

de uma negatividade essencial, a saber, a incapacidade de pescar por um tempo já longo, e o 

resultado devastador do passado, irrecuperável, tatuado no seu corpo descarnado e frágil: as 

rugas cavadas na parte de trás do pescoço, as manchas castanhas do benigno cancro de pele e 

as cicatrizes profundamente sulcadas das mãos. Tudo nele é vácuo e perda. Não obstante 

privado da companhia do jovem embarcadiço, que o reanimava sempre que os ventos 

bravios sopravam a desfavor, o velho sai todos os dias para o mar, como sempre fizera. E só 

o olhar triste do rapaz diante do esquife vazio mitiga a secura da faina. O seu testemunho de 

amizade, traduzido em olhares de compaixão e gestos solidários, são a única clemência para 

tamanho infortúnio. 

No princípio, a identidade do velho parece quase subsumir-se a uma função neutra, 

marcada pela impessoalidade gramatical do pronome sujeito, na perífrase “ he was an old 

man…”, e enfatizada pela sugestão de regularidade, que se destaca do aspecto iterativo dos 

verbos no pretérito imperfeito do indicativo (“He was … who fished”) e da forma serial da 

acção que lhe é imputada (“…eighty-four days without taking fish…”). Todavia, a hipérbole 

do fracasso não corrobora a presunção de neutralidade, porquanto abre uma fenda na 

descrição do acto piscatório que faz deste um caso deliberadamente singular. Longe de se 

ver talhado na positividade da denominação, apenas reveladora de um contorno epidérmico, 

o perfil do velho emerge, pouco a pouco, no tracejado negativo da ironia que a vacuidade do 

seu movimento inutilmente regular configura.  

O leitor, privado da visão do seu rosto por escassez de atributos, não questiona, 

porém, a sua destreza para o mar, pois reconhece na heterogeneidade do seu ser, reiterada, 

aliás, no contraste com a reacção adversativa dos pais do rapaz, a sua radical exclusão do 

sentimento comum que presume salao quem afronte o mar sem sucesso por oitenta e quatro 

dias consecutivos. O velho, que não era um pescador vulgar, ou talvez nem fosse pescador 

no sentido próprio do termo, ergue-se do fundo desta paisagem como a expressão 
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alucinatória de um olhar que vislumbra, no seu movimento improficuamente repetido, a 

escultura prodigiosa do seu ser. 

 

 A cena de instrução 

 

Embora tudo, nesta figura heteróclita, tenha a lividez insensata do seu gesto pardo, os 

seus olhos de mar, ardentes e invencíveis, coloram de sons harmoniosos a banalidade da sua 

acção, dando à constância das suas idas e vindas, o sentido musical de um bailado que se 

espraia num vaguear incessante. Qual cantilena perdida na memória do tempo, só a criança 

vívida e loquaz percebe, com a alma das sensações, a toada perene deste ondear quotidiano 

que nenhuma razão atravessa. E, no poente melancólico de cada dia vazo, o menino, 

arredado da barca, faz das palavras desdobradas em gestos partilhados um substituto da 

pesca que não há. As conversas do entardecer são a forma da privação que o corte abrupto 

com o mestre gerara: 

 

“Santiago,” the boy said to him as they climbed the bank from where the skiff was hauled 
up. “I could go with you again. We’ve made some money.” 

The old man had taught the boy to fish and the boy loved him. 
“No”, the old man said. “You’re with a lucky boat. Stay with them.” 
“But remember how you went eight-seven days without fish and then we caught big ones 

everyday for three weeks.” 
 “I remember,” the old man said. “I know you did not leave me because you doubted.” 
“It was papa made me leave. I am a boy and I must obey him.” 
“I know”, the old man said. “It is quite normal.” 
“He hasn’t much faith.” 
“No,” the old man said. “But we have. Haven’t we?” 
“Yes”, the boy said. “Can I offer you a beer on the Terrace and then we’ll take the stuff 

home.” 
“Why not?” the old man said. “Between fishermen.” 
They sat on the Terrace and many of the fishermen made fun of the old man and he was 

not angry. Others, of the older fishermen, looked at him and were sad. But they did not show it and 
they spoke politely about the current and the depths they had drifted their lines at and the steady 
good weather and of what they had seen. The successful fishermen of that day were already in and 
had butchered their marlin out and carried them laid full length across two planks, with two men 
staggering at the end of each plank, to the fish house where they waited for the ice truck to carry 
them to the market in Havana. Those who had caught sharks had taken them to the shark factory on 
the other side of the cove where they were hoisted on a bloke and tackle, their livers removed, their 
fins cut off and their hides skinned out and their flesh cut into strips for salting. 

When the wind was in the east a smell came across the harbour from the shark factory; but 
today there was only the faint edge and then dropped off and it was pleasant and sunny on the 
Terrace. (Idem: 6-7) 

 
 

O perfil do velho projecta-se, agora, com o relevo de uma forma gradativamente mais 

límpida, no vocativo que enceta o diálogo e, por inerência, confere voz, rosto e presença ao 

ser invocado. “Santiago” é o nome, de ressonância sagrada, com que o menino chama o seu 

antigo companheiro de marear, como se, numa atitude de venerável humildade, implorasse 

ao santo da sua devoção. 
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O rapaz, que gostava do velho porque com ele se tornara pescador, manifesta-lhe o 

desejo de regressar à faina na sua companhia. Mas o velho, que nutria por ele a afeição de 

um sábio pelo discípulo, substitui-se à voz imperativa dos pais e, por imitação, aconselha-o a 

permanecer no barco ditoso onde navegava. Apesar da hierarquia que a relação pedagógica 

institui e da respeitabilidade devida à diferença etária, o menino insiste e lembra-lhe a 

relatividade do seu infortúnio, alegando que, em tempos idos, o velho pescador havia sido 

capaz de metamorfosear a desventura de oitenta e sete dias sem pescado na jorna de 

prósperos espécimes, durante três semanas a fio. E, dissimulando uma falsa inocência, o 

menino adverte-o de que a ele não lhe é imputável qualquer responsabilidade pelo fim da 

parceria, pois que tinha a obrigação moral de se submeter à vontade do pai. As suas palavras, 

que oscilam entre o desejo de ilibação e a necessidade de restauro da unidade perdida, 

substituem a pesca que não há, e prorrogam, ironicamente, a memória de uma afinidade para 

lá dos factos e dos deveres. 

A consciência da perda faz da reciprocidade dialogal um meio de suprir o fim do 

gesto com que mestre e discípulo afrontavam juntos a corrente do Golfo. É na memória das 

palavras retidas em conversas de imitação que se anuncia a possibilidade de um novo 

começo. É, pois, na reinvenção de combates memoráveis, por via da linguagem partilhada, 

que os companheiros reatam um vínculo que outros julgavam ter sido desfeito. Os gestos 

investidos em uníssono contra a brutalidade impiedosa do mar repetiam-se na tangente da 

sua rememoração. O diálogo é o lugar onde confluem a lembrança esperançosa da aridez 

derrotada e o sonho de um recomeço. A forma dual que subtende a transacção linguística 

entre estes velhos companheiros de mar tem o rosto alucinatório da figura que, por meio do 

vocativo, atribui personalidade a vozes gramaticalmente neutrais.  

Quando o rapaz interpela o mestre através do seu nome próprio, “Santiago”, ele 

evoca uma intimidade antiga e torna-se, por momentos, o condutor da acção: incita o mestre 

a encará-lo, ainda que por uma conveniência estritamente elocutória, e, conquistada a sua 

atenção, manifesta-lhe o desejo de com ele regressar às lides da pesca. 

O rapaz, impedido de pescar com o mestre por deliberação paterna, procura 

reconstituir-se, a seus olhos, como companheiro de marear, e, no gesto em que tenta fundar-

se, mostra ao velho pescador que a recriação do vínculo que os uniu pode inverter-lhe a 

sorte. 

O seu discurso instrui, pois que toma o passado como exemplum e aponta para um 

novo começo. As suas palavras reinventam a hipótese de um caminho a trilhar, numa 

harmonia de esforços de que os outros estariam definitivamente arredados, e, assim, 
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transportam-lhe o ímpeto da autoridade a haver. Reatado o velho laço, a comunidade dos 

pescadores, que observava atenciosamente a infelicidade alheia para mensurar a sua própria 

fortuna, tornava-se, agora, cada vez mais longínqua e irredutível.   

O gesto interpelador da criança marca o fim da ruína piscatória, porquanto dota de 

novo ânimo o velho homem do mar, e, pela rememoração conjunta de lutas outrora ganhas, o 

presente de trevas vê-se subitamente trespassado por um clarão de esperança que, de ora em 

diante, o incitará a uma nova e definitiva peleja. A criança e o velho, unidos na memória do 

futuro pelas palavras de um presente sem presença, estão face a face, neste altar dos 

pescadores conhecido por “Terraço”, indiferentes à troça e ao lamento.  

Substituído o acto piscatório pelo rito verbal da sua rememoração, impõe-se o 

reconhecimento mútuo de uma afinidade entre os falantes, que encontra na prática de uma 

cerimónia de pescadores, beber uma cerveja no Terraço, o gesto da sua constituição. 

Todavia, o amadurecimento da consciência de si, que se exprime no sentimento de pertença 

à vida do mar, é confrontado com a discrepância de olhares que sobre o velho recai, quando, 

no Terraço, se expõe à observação dos outros pescadores: alguns escarnecem da sua má 

sorte, embora ele permaneça incólume; outros, mais maturos, fitam-no, entristecem, mas 

disfarçam a comiseração com apontamentos circunstanciais sobre a arte de pescar, o estado 

das marés e a lembrança do que tinham visto. Porém, os mais felizes eram aqueles que não 

falavam do velho, porque, no labor fabril de tratar o pescado para venda, incluindo tubarões, 

não eram sensíveis à sua presença: tinham abandonado a condição de espectadores para se 

tornarem exímios artífices da pesca.  

O pluralismo de representações que dá corpo à imagem do velho mostra o quanto a 

sua identidade pode ser fluida. Com efeito, o rumor das opiniões fátuas faz dele um ponto de 

intersecção que dilui a sua putativa autoridade numa amálgama de vozes em eco. A sua 

impassibilidade contrasta com o movimento hirto e resoluto dos pescadores na fábrica, onde 

o peixe, espólio da luta dos homens com mar, é cortado e arranjado para negócio. Mas o 

velho, alheio ao ritmo cadenciado da fábrica, no seu recanto do Terraço, é, a pouco e pouco, 

invadido por um leve odor a peixe que atravessava o porto transportado por um vento norte.  

A expressão inicialmente vazia do velho, contaminada pela negatividade essencial da 

paisagem árida que o rodeia, adquire o relevo alucinatório de um nome próprio a que é dada 

voz e imputadas acções. A primeira palavra que a criança lhe destina é mais do que um 

começo de conversa, é um repto à consciência de si, uma incitação à captura da sua 

identidade pessoal. “Santiago” é o princípio de um movimento retórico que confere a um 

nome os atributos de uma pessoa e, mais do que uma interpelação para reatar o laço 
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suspenso, é a forma iterativa, ou ritualizada, de um novo começo. Encontra, na dramatização 

que a prosopopeia do nome próprio sustenta, um meio de afirmar a autoridade da primeira 

pessoa e de, assim, resgatar o vínculo perdido. O perfil lúgubre e silencioso do velho 

adquire, agora, formas gradativamente mais explícitas. O leitor, testemunha da absurda 

repetição do seu gesto vácuo, apercebe-se de que o sujeito quase sem qualidades da primeira 

parte ganha, pouco a pouco, a configuração vivaz de uma pessoa, sendo-lhe imputadas frases 

e intenções. 

 

 Erguendo os olhos, viu à distância aquele lugar 

 

A afinidade entre o velho e o rapaz, que o diálogo restitui, é tanto mais estreita 

quanto promove a exclusão de todos os outros a partir de um atributo diferenciador: a fé. 

Contra o imperativo da factualidade, a convicção íntima de que o peixe há-de ser subtraído à 

fúria do mar, pese embora a ausência de captura por um período de oitenta e quatro dias, é a 

forma absurda desta crença. E, na primeira descrição do velho, o período final é a pedra de 

toque para a leitura da sua particular obstinação pelo mar: “everything about him was old 

except his eyes and they were the same colour as the sea and were cheerful and undefeated.” 

(Idem: 5)  

A sua perseverança era um efeito dos seus olhos, que retinham na cor a força e a 

perenidade do mar. Os olhos evocam, por sinédoque, a identidade do velho e anunciam, no 

atributo que partilha com o mar, o seu primeiro sinal de tréguas, após dias e dias de secura. 

A passagem da coloração dos olhos à expressão do olhar esbate parcialmente a diferença que 

os opunha e permite que o efeito vívido e indestrutível, metonímia da esperança, se torne 

também uma qualidade do mar, que, assim, ganha contornos de figura humanizada.  

A fé é uma certa expressão do olhar que se funde, por sinestesia, com a sonoridade 

do vocativo que enceta o diálogo e com o vago odor a peixe oriundo da fábrica. Esta 

alucinação de sensações é o primitivo sinal de ânimo com que o velho reage à adversidade. 

A esperança reconquistada na conversa com o discípulo acentua-lhe a expressão do olhar e 

desperta-o da letargia. É, pois, como projecto, que se delineia o fim da aridez: não é a 

captura que importa, mas a sua iteração, isto é, a possibilidade de repetir a cena originária. 

A repetição da apóstrofe através do nome próprio com que o velho se reconhece, 

“Santiago”, dá início à segunda conversa. Tendo recuperado o ânimo na sequência da 

primeira, o velho, de copo na mão, parece acordar de um longo devaneio sobre os tempos de 

outrora e mostra-se agora determinado em capturar o seu peixe. O animal que exporia à 
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consideração de todos, dando de si a imagem de um pescador autêntico, a fim de silenciar 

peremptoriamente a amálgama de vozes que ecoavam no Terraço. Movido pela vontade de 

lhe apressar a saída, o rapaz pergunta-lhe se pode ir preparar o anzol para o dia seguinte, ao 

que o pescador retorque que melhor seria que jogasse basebol, já que ele dispunha de um 

ajudante para o efeito. Todavia, não querendo prescindir da companhia do mestre, o rapaz 

responde-lhe que, estando impedido de o acompanhar na pesca, pelo menos o deixasse servi-

lo. A sua preocupação com o velho era extrema e, porventura, já inspiradora, uma vez que o 

pusera a meditar sobre o passado. Com a prudência da maturidade, o velho tenta refrear-lhe 

o ímpeto e mostra-lhe que ele já tinha dado provas da sua utilidade, quando, na taberna dos 

pescadores, lhe pagara uma cerveja, o que, nas suas palavras, confirmava que ele já era um 

homem: «“You bought me a beer”, the old man said. “You are already a man.” (Idem: 7). 

Com esta frase, o pescador não só revela a sua gratidão, como promove o menino a um 

estado de maturidade. A primeira conversa tinha adquirido o valor de um ritual de passagem. 

Percebendo que não alcançaria o seu fim por esta via directa, o rapaz tenta, então, de 

outra maneira: “ How old was I when you first took me in a boat?” (Idem: 8). A pretexto de 

saber a idade da sua primeira saída ao largo, ele convoca o interlocutor a rememorar esse dia 

e mostra-lhe, desta feita, quão importante tinha sido a memória primitiva, na determinação 

de se ver pescador. Nela, germinava a raiz do seu projecto fundador, e era esse que exibia 

agora diante do olhar do velho que, levado pela ingenuidade matreira do jovem, e, decerto, 

pelo desejo de também ele se rever nos tempos de outrora, ia respondendo às perguntas que 

lhe eram endereçadas: “Five and you nearly were killed when I brought the fish in too green 

and he nearly tore the boat to pieces. Can you remember?” (Idem: 8).  

O diálogo sobre a primeira vez no mar era essencial à reanimação do velho pescador, 

já que, ao rememorar o facto de o rapaz quase ter morrido nesse dia, sob o impulso do peixe, 

as imagens de luta e perseverança volviam-lhe à memória. Então, percebia que, na criança de 

cinco anos que outrora o acompanhara, já se vislumbrava um olhar invicto, da cor do mar. 

Eis que, de novo, murmurava ao seu ouvido a velha lição de sobrevivência: “o pescador deve 

combater até à morte pela sua presa!”. A resposta do velho termina como uma interrogação, 

“can you remember?”, que prorroga a lembrança, devolvendo-a ao seu interlocutor, a fim de 

que o diálogo possa continuar, e, através dele, a memória. O rapaz aceita o repto e recorda o 

seu primeiro dia no mar, na companhia do velho: “I can remember the tail slapping and 

banging and the thwart breaking and the noise of the clubbing. I can remember you throwing 

me into the bow where the wet coiled lines were and feeling the whole boat shiver and the 
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noise of you clubbing him like chopping a tree down and the sweet blood smell all over me” 

(Idem: 8) 

O menino vê-se agora na posição de quem é convocado a recordar as suas próprias 

origens. O diálogo suscita da parte dos locutores reajustes permanentes às suas intenções, 

pois que as palavras seguem caminhos por vezes alheios aos delineados, e, neste gesto 

revisionista, exprimem o gérmen da deliberação. As palavras são os fios de que se tece a 

urdidura da cena originária, a memória captada no discurso como desejo ou intenção.  

A primeira viagem tem a forma sensorial que a imaginação lhe confere e evoca a 

pesca pela representação dos seus efeitos. O bater da cauda e do banco a partir-se, o estrondo 

da pancada, as linhas molhadas, o barco a tremer, o barulho do velho à pancada e o cheiro 

doce a sangue são as palavras com que o menino rememora as sensações ausentes. Tendo 

ouvido a sua descrição, o velho introduz uma diferença entre lembrar e contar, inexistente 

para o rapaz: “ Can you really remember that or did I just tell it to you?” (Idem: 8), mas este, 

que sentia como se fosse a primeira cada vez que, em conversas, recordava a sua viagem 

inaugural, responde-lhe: “I remember everything from when we first went together.” 

(Idem:8).  

Pese embora a sua tenra idade, quando pela primeira vez embarcou, recordava a forte 

impressão desse dia, como se o revivesse numa intimidade que a distância 

complacentemente lhe outorgava. Recordava-o, não por via de um mediador, ainda que 

mestre e companheiro, mas na primeira pessoa. Eram suas as palavras, como era sua a 

intensidade da representação sensorial com que as expunha, e a memória que a elas voltava, 

sempre que, em conversas, a oportunidade se anunciasse. O mediador, a havê-lo, não era um 

explicador nem qualquer outra figura subalterna, porém um foco de inspiração, uma imagem 

capaz de despertar o caminho que, na escolha de si mesmo, os seus pés haviam de trilhar. 

Pescar é ter a memória vívida das sensações. E a consciência de que o rapaz era 

possuidor de tal acuidade enterneceu o velho, que o fitou, com olhos amoráveis e ardidos do 

sol. Reafirmado o vínculo que os unia, o velho formula uma hipótese que sabe impossível, 

embora desejada: “ If you were my boy I´d take you out and gamble” (Idem:8), a que 

imediatamente apõe uma adversativa: “ But you are your father´s and your mother´s and you 

are in a lucky boat.” (Idem: 8). A unidade entre eles não era consentida, pese embora a 

vontade expressa por ambos, com o argumento de que o velho estava definitivamente salao. 

Há um sabor amargo nas suas palavras quando recorda, a si mesmo e ao rapaz, o motivo da 

sua impossível conciliação: ele não era afortunado, e o menino, de quem os pais esperavam o 

sucesso da captura, sobrepondo o valor do resultado ao da acção, não deveria ser lesado por 
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tão nefasta influência. Ora, era justamente essa aura de malignidade que o velho queria 

vingar, a fim de se erguer pescador de pleno direito, tornando-se deste modo intocável. 

Mas o rapaz, que é seu amigo, insiste no projecto de o servir e pergunta-lhe de novo 

se lhe permite que prepare as sardinhas para o anzol do dia seguinte. O velho, que nada tinha 

pescado, responde-lhe que ainda as tem de sobra, porém, nada demove o rapaz, que deseja 

emprestar a sua sorte ao mestre, na tentativa de contribuir para debelar o estado de aridez 

que o perseguia por um período de oitenta e quatro dias. Assim, reitera o pedido, limitando a 

quatro o número de sardinhas a arranjar. O velho acede, mas apenas numa sardinha, o 

mínimo necessário para que tudo pudesse reverdecer aos olhos da esperança e da confiança 

que, pese embora o infortúnio, teimavam em não o abandonar, multiplicando-se agora em 

cada frase partilhada, na cerimónia que antecede a decisão. 

Do diálogo sai a negociação: duas, seria o número acordado e, sobre elas, pergunta o 

velho ao seu interlocutor se as não roubou, ao que este afirma que o poderia ter feito, embora 

não tenha tomado tal decisão, porque, tal como o mestre, considerava que o valor das acções 

era fruto da conquista laboriosa e sacrificial que só a experiência na primeira pessoa 

consentia. O roubo, além de moralmente indigno, era um modo improfícuo de acção, 

porquanto deixava ouvir nas entrelinhas do gesto a voz do proprietário que lhe reclamava a 

posse. 

 O velho agradece o isco que o rapaz lhe arranja, expondo-lhe a importância da 

gratidão. Ele sabe que, para um pescador, a humildade não é perda de amor-próprio 

autêntico, mas um estado de simplicidade, ou de despojamento de qualidades, com vista à 

transcendência do seu infortúnio presente: «“ Thank you”, the old man said. He was too 

simple to wonder when he had attained humility. But he knew he had attained it and he knew 

it was not disgraceful and it carried no loss of true pride.”» (Idem: 9). O rapaz gostava do 

velho, pelo que se constituía no projecto de o servir, e este, aos poucos, abdicava de si 

mesmo para lhe seguir o ímpeto e a coragem. O rapaz projecta no velho o seu sonho de 

pesca, e este anima-se, reflexivamente, movido por um sopro de vida que se traduz em 

gestos, frases e intenções mutuamente consentidas.  

Todavia, para que o sonho de captura se efectivasse, incumbia-lhe matar a morte 

primitiva, despindo-se de si até ao sacrifício integral da sua pessoa, a fim de recomeçar o 

gesto da sua metamorfose. Por analogia, em Kierkegaard23, o poeta é instigado a reagir pela 

necessidade de justificação da culpa que não tem: precisa de se libertar da posição de 

                                                           
23 Sören Kierkegaard, Fear and Trembling / Repetition, ed. and transl. with introd. and notes by Howard V. Hong and Edna H. Hong, 
(Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1983), 125-231.   
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terceiros até reencontrar o estado de quietude que a divisão do seu ser obnubilara. O velho e 

o rapaz são a expressão cindida do mesmo, uma forma de dilaceração que se intensifica até à 

reconquista de si enquanto possibilidade iterativa. Este movimento de expansão e síntese 

descreve a auto-determinação da liberdade como um gesto de transcendência e reconciliação 

na ruptura. A dilaceração, que é a forma da angústia24, deve ser compensada pela sua 

repetição, a qual, entendida como uma forma peculiar de heteronímia, instancia uma 

passagem dos sentidos ao sentido, porquanto oferece uma visão irónica da sua divergência 

primitiva. O herói em busca de identidade não coincide consigo mesmo, qual Narciso diante 

do lago. Vê-se do outro lado do espelho, como um ser antitético que encontra o seu duplo na 

forma alucinatória das sensações que a imaginação recria. A arte de pescar é o veículo desta 

metamorfose. 

O rapaz projecta as suas acções no futuro e impele o seu interlocutor a extrair destas 

conversas as imagens capazes de o volver ao oceano implacável. O velho, de quem se diz 

que tem olhos invictos, da cor do mar, e não está, por isso, aprisionado à derrota presente ou 

à contemplação idólatra do passado, ia recobrando um ânimo que o lançaria em breve às 

águas do Golfo. Mas, desta vez, com ímpeto vencedor. A metáfora do jogo, sugerida pela 

referência ao Basebol, na recomendação que o velho dá ao rapaz: “Go and play baseball” 

(Idem: 7), servirá de analogia à pesca durante toda a sua aventura no mar. Por sua vez, a 

memória, fundamento do nexo dos dois interlocutores na amizade, será a raiz da sua história 

autobiográfica. Uma história que se escreve, desde as origens até ao fim, com linhas de pesca 

tingidas de sangue. 

Diante da insistência do rapaz em devolver o mestre ao mar, donde o seu apelo a um 

constante recomeço, o velho, que já não tinha o fôlego aventureiro da primeira juventude, 

pondera com cautela as suas acções, a fim de não se precipitar ao largo num arrebatamento 

de entusiasmo, mas não se conserva inamovível. Aos poucos, transige, revelando-se 

gradualmente impregnado da vontade de recomeço que o rapaz lhe incute. Transige, porque 

nele mora incólume o vestígio a partir de que o mundo, sendo velho, pode renascer: os seus 

olhos invictos. Estes são os elementos que proporcionam ao novo Nick Adams25 o reatar do 

jogo. E, na praia de Havana, ao entardecer de mais um dia sem glória, tal como na paisagem 

arruinada de Seney26, nem tudo estava perdido. Cintilava a esperança de reedificar sobre os 

escombros um sopro de vida. O olhar redentor de Nick, pescador de tartarugas nos grandes 

                                                           
24Sören Kierkegaard, The concept of Anxiety: a Simple Psychologically Orienting Deliberation on the Dogmatic Issue of Hereditary Sin, 
ed. by transl. with introd. and notes by Reidar Thomte; in collab. with Albert B. Anderson, (Princeton, New Jersey: Princeton University 
Press, 1980). 
25 Referência ao conto de Ernest Hemingway, p. 7 (nota 2).  
26 Ibidem 
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lagos, cruza-se com o olhar invencível deste velho lobo-do-mar. O olhar que vivifica as 

ruínas, metamorfoseando-as em paisagens, é o laço que os irmana na arte de pescar.  

Negociado o reinício, o rapaz pergunta ao velho que rumo seguirá no dia seguinte, ao 

que este lhe responde, com o renascer da sua convicção de pescador: «“ Far out to come in 

when the wind shifts. I went to be out before it is light.”» (Idem: 9) A distância que procura é 

o primeiro sinal do seu desejo de êxodo. Não é na proximidade tépida que logrará encontrar 

o peixe que a sua imaginação começa a delinear. É no infinito do mar alto, onde moram os 

mais prodigiosos espécimes, ainda que ladeados de predadores que, em horas de infortúnio, 

podem avassalar a conquista. O olhar é um traço de união entre o velho e o mar. Com efeito, 

só pode servir o pescador sem sorte quem tiver olhos para ver na sua infelicidade um indício 

de esperança. Aquele que deseja arranjar as sardinhas e as coloca no sal para conserva é o 

mesmo que crê na perenidade de um gesto, que não finda nos factos, por mais adversos que 

possam afigurar-se. O rapaz, que desejava prosseguir no encalço do mestre, sugere-lhe que 

tentará persuadir o seu novo companheiro de embarcação a sair bem para o largo, a fim de 

que ambos o possam ajudar, no caso de ele encontrar caça grossa. O seu raciocínio é 

ardiloso, pois usa a ideia do auxílio, a fim de o convencer que o dia seguinte seria com 

certeza favorável, a avaliar pelo estado da corrente, e de que tinha chegado a hora de 

derrogar a infelicidade de oitenta e quatro dias sem pescado. 

O velho, que conhecia a prudência do pescador que o rapaz agora acompanhava, 

lembra-lhe de que não seria fácil persuadi-lo a remar para longe, já que não era seu gosto 

navegar para o largo. Contudo, o rapaz mostra ao velho que saberia como dispor da fraqueza 

do seu novo camarada: «“But I will see something that he cannot see such as a bird working 

and get him to come out after dolphin.”» (Idem: 9). Estranhando esta incapacidade de 

discernir um pássaro, o velho pergunta-lhe se seria tão débil assim a sua acuidade visual, ao 

que o rapaz lhe responde que o seu novo companheiro estava quase cego. O velho reage com 

perplexidade, pois sabe que ele nunca andou na pesca às tartarugas, a única actividade capaz 

de corromper definitivamente a visão. Mas, nota o rapaz, o velho tinha andado anos e anos 

às tartarugas na Costa do Mosquito, e ainda assim via bem. Este, que conhecia de cor os 

mais ínfimos detalhes da arte de pescar e o efeito de cada um deles sobre um pescador, dá-

lhe uma resposta que se oferece como enigma de leitura, ou de visão: «“I am a strange old 

man.”» (Idem: 9).  

O predicado de estranheza inicialmente imputado ao pescador que, nunca tendo 

andado às tartarugas, se encontrava quase cego, assumia-o agora o velho para si mesmo, 

enquanto pensava no paradoxo de continuar na plena posse da sua visão, apesar de ter 
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dedicado anos sem fim a este género de pesca. Admitindo que estava certo quanto às 

consequências da pesca às tartarugas sobre a visão dos homens que a ela se entregavam, ele 

é que era absurdo. A auto-consciência da sua estranheza devolvia-lhe uma imagem, ainda 

que embrionária, da sua idiossincrasia e intensificava-lhe a crença de que haveria de derrogar 

a má sorte, por mais bizarro que tal se afigurasse. O rapaz, ignorando decerto o sentido do 

vocábulo “strange”, dada a sua juventude, pronuncia-se sobre o uso do adjectivo “old” e, 

numa pergunta retórica a que o velho apesar de tudo responde, exprime-lhe, de novo, o seu 

encorajamento: «“ But are you strong enough now for a truly big fish?”» (Idem: 10). O 

velho, cada vez mais próximo da partida, responde-lhe, em tom irónico: «“ I think so. And 

there are many tricks.”» (Idem:10). O velho sabe que não há truques para a captura. Ou se os 

há, nunca chegarão para o resgate do seu peixe, o mais sublime espécime alguma vez visto 

na corrente do Golfo. Os que pescavam com truques ficavam perto da costa, porque a sua 

cegueira não lhes permitia aventuras ao largo. Eram como certos escritores que, tendo 

aprendido truques, nunca deles se conseguiam verdadeiramente libertar, revolucionando-os 

na forma idiomática e conceptual da sua apropriação, como ruínas sobre que se erigissem 

novos mundos. Hemingway conhecia este género de escritores e não tinha por eles a mais 

leve complacência: «It was so damn hard to write well, too. There were so many tricks. It 

was easy to write if you used the tricks. Everybody used them. Joyce had invented hundreds 

of new ones. Just because they were new didn´t make them any better. They would all turn 

into clichés.»27   

O rapaz devolve ao mestre a compreensão do predicado “ver” como percepção do 

imperceptível, e o desejo de ver o que não se vê. E, para um pescador em busca do seu 

duplo, o que não é visível nem tangível mora nas profundezas subaquáticas. A sua força, 

invicta, provém de um exercício do olhar que relaciona o passado com o futuro, de modo a 

criar no presente uma estranheza capaz de o transcender. O velho é uma intersecção de dois 

tempos, passado e futuro, com vista à superação do presente, que é derrota e aridez. Esta 

conjugação abre uma fenda na actualidade, e começa a expor aos intervenientes o absurdo 

que os configura e em que se reconhecem, mutuamente. O génio maligno de Descartes 

retorna, mas tem aqui a função de mostrar o caminho da obliquidade, para que, neste 

estranhamento de si, possa matar a morte que se traduz na impossibilidade da captura. 

 Finda a conversa, regressam a casa. O diálogo que supria a ausência da pesca é agora 

substituído por gestos que assinalam o fim de mais um dia de labuta. O regresso tem aqui um 

                                                           
27 Opus cit., p.8 (nota 5), 629.  
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duplo sentido: o de preparar a pescaria para o dia seguinte, inscrevendo no presente a 

esperança da conquista futura, e o de configurar um retrocesso ao ponto de origem a fim de o 

recriar, vingando, assim, a aridez de oitenta e quatro dias. Voltar a si para transcender a 

inanidade do presente é recordar os gestos de amanhã, dando à pesca uma configuração 

temporal que a descreve como repetição e metamorfose. Repetição, porque se alicerça em 

hábitos adquiridos ao longo de anos de faina nos lagos, nos rios e, por fim, no mar; 

metamorfose, porque os vinga em cada nova captura, expondo-os como diferença. Este é o 

ofício dos escritores que se apropriam dos truques para depois os subverter. Ao contrário 

destes pescadores, quando Descartes decide voltar para casa, ou regressar a si, conforme se 

lê nas suas Meditações, não há estranheza nem confluência temporal com vista à 

transcendência da actualidade: é um regresso que não distingue nem diferencia. O regresso a 

casa é uma metáfora da consciência de si que encontra, na transcendência do impasse que a 

actualidade da privação representa, o seu propósito derradeiro. A humildade, conceito 

herdado do cristianismo, que Hemingway cunha a seu modo e que desenvolverá no decorrer 

da narrativa, é, como adiante veremos, um estado supremo de perda que traduz uma 

diferenciação das origens, o qual, por sua vez, serve de fundamento às noções de 

metamorfose ou conversão. O recurso ao vocabulário teológico de inspiração cristã para 

cunhar ideias que exprimem, no domínio dos estudos literários, a sua particular visão da 

escrita, ou da arte, é um dos fios de que se tece a leitura que, página a página, entrelaço. 

O discípulo e o mestre recomeçam juntos a faina, ainda que em barcos separados. 

Tinham regressado com os utensílios de pesca: o velho transportando o mastro, que era 

agora esperança, e o rapaz, seu amigo fiel, os restantes utensílios, a caixa de madeira com as 

linhas escuras, ásperas e enroladas, sinal de que não tinham sido usadas, o croque e o arpão 

na sua bainha, a caixa do isco que continuava sob o banco da popa com o cacete que 

aguardava peixe graúdo para poder servir. A voz do narrador, que é também observador da 

cena, intromete-se, como se convocado a expor a sua visão, para notar que ninguém roubaria 

nada ao velho no caso de ele deixar a palamenta na praia, mas que seria preferível levar a 

vela e as linhas grossas para casa, pois a orvalhada poderia ser-lhes perniciosa. O olhar do 

narrador parece sobrepor-se ao do velho: mesmo sabendo que em Havana ninguém roubaria 

nada a um homem miserável, porque todos procuravam afastar-se da sua má sorte, 

considerou que um croque e um arpão eram tentações inúteis quando deixadas ao acaso num 

barco.  
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Gestos de imitação 

 

Depois de uma subida, esforço derradeiro acrescido a mais um dia de faina, o velho e 

o rapaz estão enfim em casa. O mastro com a vela enrolada que o velho coloca ao pé da 

parede ocupa a quase totalidade da choupana, mostrando, assim, que o espaço interior é 

preenchido pela vida do mar. A casa, despojada de adornos, contém o essencial à 

sobrevivência diária: uma mesa, uma cadeira e um lugar no chão para cozinhar, mas também 

relíquias, uma gravura do Sagrado Coração de Maria e outra da Virgem de Cobre. Tinham 

sido deixadas pela falecida mulher, de quem retirara o retrato para atenuar a solidão que a 

memória do passado lhe trazia. O velho não vivia da reminiscência: os seus olhos alegres e 

invencíveis impediam-no de se submeter à omnipresença do passado. As gravuras de santos 

eram um meio indirecto de evocar a presença da mulher. Eram, pois, o legado da sua 

sacralidade. O retrato aumentava-lhe a consciência da perda, porquanto a reproduzia como 

morta, deixando ao velho um sabor amargo. Vislumbra-a, através das imagens dos santos, no 

gesto iterável da sua devoção. 

A contemplação do retrato devolver-lhe-ia o rosto de uma defunta e tornaria 

premente a consciência da perda. Mas a contemplação das relíquias dos santos, não sendo 

uma expressão da morte, permitia-lhe antever, por metonímia, o gesto devoto de quem os 

colocara na parede de casa e ante eles se curvava. Era como se, por magia, a sua presença 

vívida lhe fosse restituída. No primeiro caso, os seus olhos vê-la-iam como uma figura real 

que desaparecera; no segundo, os seus olhos não a viam, mas adivinhavam a sua presença 

pela evocação de um gesto reiterável: orar diante das gravuras dos santos. A sua presença era 

tanto mais real quanto mais distante do seu retrato. Ela existia, para o velho, enquanto 

possibilidade iterável incorporada nestes gestos. Via-a através das imagens dos santos, como 

uma presença rediviva, uma alucinação dos sentidos que, por isso, se tornava real. 

O dualismo entre o espectador e o objecto representado finda no ponto preciso em 

que ele percebe a inutilidade de procurar a cópia. A representação da perda não consiste na 

exposição do objecto perdido, como se estivesse numa galeria de objectos a encontrar 

através da reminiscência, mas no modo como pode encenar a sua repetição na observância 

de um ritual. Esse é, aliás, o sentido da conversa com o rapaz e de todos os preparativos 

conducentes à grande cerimónia da pesca. Da mesma forma, o ritual de regresso a casa não 

tem como propósito incitar ao comprazimento na observação do objecto, mas despertar a 
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repetição. A ausência de objecto, de peixe neste caso, activa o ímpeto para a imitação, e 

configura o projecto do pescador na busca da sua identidade. 

 

Rituais de passagem 

 

Já em casa, o velho e o rapaz retomam a sua interacção verbal e a alimentação 

é o tópico de abertura:  

 

“What do you have to eat?” the boy asked. 
“A pot of yellow rice with fish. Do you want some?” 
“No. I will eat at home. Do you want me to make the fire? 
“No. I will make it later on. Or I may eat the rice cold.” 
“May I take the cast net?” 
“Of course.” 
There was no cast net and the boy remembered when they had sold it. But they went 

through this fiction every day. There was no pot of yellow rice and fish and the boy knew it too. 
(Idem: 11) 

 

Neste excerto, a única resposta afirmativa é a que diz respeito aos preparativos para a 

pesca. Alimentar-se é um acto de sobrevivência a que nem o velho nem o rapaz parecem dar 

grande importância, porquanto o adiam sucessivamente, e, de modo mais expressivo, a sua 

relevância é deflacionada quando o velho admite que lhe é indiferente comer o arroz de 

peixe quente ou frio. A preparação da rede, essa, é que não pode ser adiada: o futuro 

intromete-se sorrateiramente no presente, emprestando-lhe as cores lívidas da sua 

negatividade. Este é um gesto de imitação, afim dos muitos que o velho incessantemente 

repetia, sobretudo quando, em horas de absurda devoção, entrevia o rosto da mulher ausente 

através das gravuras dos santos. Não havia rede nem prato de arroz. Porém, o ritual que 

ficcionava a sua presença concluía, paradoxalmente, cada dia de faina como se tivesse sido 

um grande dia de pesca. Um dia tão fecundo que, no prato, se exporia aos olhos de todos o 

resultado de um intenso labor. Um dia que outros poderiam degustar num prato de arroz. 

 Enquanto o primeiro diálogo entre o rapaz e o velho é um ritual de celebração da 

unidade reconquistada, este é a encenação do diálogo como ritual, ou uma ritualização do 

primeiro ritual. Com efeito, assume a teatralidade do acto que representa, faz dos 

intervenientes comediantes que simulam, neste palco de imitação, a existência de rede e de 

um prato de arroz de peixe. Conscientes desta duplicidade, o velho e o rapaz tornam-se 

momentaneamente actores e, neste desdobramento de si que o diálogo consente, tomam a 

própria ideia de diálogo como objecto, revelando, de outro modo, a primeira conversa que 

tiveram. Assim sendo, o primeiro diálogo restitui, por compensação, a unidade perdida; o 
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segundo mostra que a unidade é um gesto de imitação, ou um ritual. O segundo retoma o 

primeiro para o mostrar de modo antitético, e esta é a estrutura da ironia que, na esteira de 

Kierkegaard28, subtende a determinação livre da vontade e, consequentemente, a afirmação 

plena do indivíduo.  

De seguida, o velho pergunta ao rapaz se ficaria satisfeito de o ver regressar à costa 

munido de um peixe que pesasse oitenta e cinco quilos, já que aquele era, para ele, um bom 

número. Esta consideração mostra que ele começava a formar uma imagem do seu peixe, 

transcendendo assim o nada primitivo. Vê agora o peixe futuro como via a mulher na 

imagem dos santos, de forma indirecta, como um ente possível. No octogésimo quinto dia de 

espera, começa a esboçar-se em sonhos o corpo do peixe que desejava resgatar do oceano. O 

peixe, no princípio apenas possibilidade, tornava-se agora mais real. Então, por uma 

metonímia transformada em sinédoque, a saber, o número de dias de privação, oitenta e 

cinco, como referência para o peso da caça, o animal anunciava-se na imaginação dos 

detalhes. As suas formas e o seu carácter definir-se-iam mais tarde, em alto mar, no próprio 

gesto da sua constituição, o mesmo que lhe permitirá exibir a sua essência de animal 

mimético quando o peixe, descarnado, exposto no areal à consideração dos passantes, 

revelar, pelo valor emblemático de despojo, o seu modo indirecto de ver, ou de ser, pois que 

em Hemingway os dois predicados se irmanam por um laço de sinonímia. Tinha aprendido 

há muito a adivinhar figuras sob os escombros; conhecia, na primeira pessoa, o valor de tal 

exercício, e aprimorava-o sempre que recordava, através das gravuras dos santos, o rosto da 

mulher ausente.  

Como tivesse informado o velho de que pegaria na rede que não havia e seguiria em 

busca de sardinhas para o dia seguinte, deixando no ar a hipótese de que esse gesto fosse 

também ele de imitação, o rapaz pergunta ao pescador se ficará sentado à soleira da porta 

enquanto ele estiver fora. Esta é uma forma indirecta de saber se esperará pelo seu regresso, 

ou se já se encontra pronto para sair de casa, e de si mesmo. Ao que este responde que sim, 

que aguardará pelo regresso do rapaz com as sardinhas preparadas para o anzol do dia 

seguinte, e que, entretanto, ficaria a ler o jornal do dia anterior para obter notícias do 

basebol. Mas o rapaz fica em dúvida sobre a realidade destes factos. A diferença entre 

acções reais e acções a fingir torna-se cada vez mais ténue, ao ponto de se perder a 

dicotomia. Mas o velho, adivinhando decerto a perplexidade do menino a respeito, foi buscar 

o jornal abaixo da cama e apressou-se a responder-lhe que Perico lho tinha dado na bodega, 

                                                           
28Sören Kierkegaard, The Concept of Irony: with Continual References to Socrates: Together with Notes of Schelling´s Berlin Lectures; ed. 
and transl. with introd. and notes by Howard V. Hong and Edna H. Hong, (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1989).  
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ratificando, deste modo, o valor de verdade do enunciado. O rapaz acredita nele e mostra-se 

de pronto receptivo às notícias sobre o basebol.  

 O assentimento sobre a partilha das sardinhas e as conversas sobre o campeonato da 

primeira liga são ritos de união que reafirmam o vínculo de amizade entre ambos e 

actualizam a cena de instrução, justificando o papel outorgado a cada interveniente na 

construção da narrativa. Tendo anunciado ao velho que guardaria as sardinhas no gelo para 

que fossem repartidas na manhã seguinte, e que na volta conversariam sobre basebol, o velho 

interrompe-o de imediato com uma afirmação lapidar, que derroga qualquer protelação: 

«“The Yankees cannot lose.”» (Idem:12) E, uma vez mais, o discípulo e antigo companheiro 

de faina dispõe-se a recolher os ensinamentos do mestre. Porém, diante da frase que acabava 

de ouvir, o rapaz, mercê da sua juventude, manifesta receio diante da possibilidade dos 

Yankees perderem o jogo, dado que a equipa de Cleveland lhe parece um adversário temível. 

Ao que o velho reage, dizendo que deverá manter a confiança e pensar no grande DiMaggio. 

Mas o menino diz-lhe que também receia os Tigres de Detroit, além dos Indianos de 

Cleveland. Então, o velho, que era seu mestre, aconselha-o a refrear o medo para que não 

venha igualmente a temer os Vermelhos de Cincinnati e do Sox de Chicago. O que o velho 

lhe mostra é que o medo, se não for reprimido, multiplicar-se-á infinitamente, gerando 

réplicas porventura incontroláveis.  

Pela primeira vez na história, o velho usa o pronome pessoal “we”, assumindo um 

sentido de unidade, quando pergunta ao rapaz se não deveriam comprar um bilhete de lotaria 

terminado em oitenta e cinco, o número que ritualiza a passagem da escassez à abundância: 

«“ Do you think we should buy a terminal of the lottery with an eighty five? Tomorrow is 

the eighty-fifth day.”» (Idem:12). O rapaz concorda, reiterando o vínculo na primeira pessoa 

do plural, embora, no vigor entusiástico da juventude, manifeste o ensejo de ver derrotado o 

seu recorde anterior de oitenta e sete dias: «“ We can do that”, the boy said. “But what about 

the eighty-seven of your great record?”» (Idem:12). O menino mostra-lhe que o desafio deve 

ser colocado em relação ao maior número de dias que ele já conseguiu derrotar, porque o 

jogo deve ter como alvo a superação da sua mais imponente vitória, só assim se conseguindo 

transcender os limites e fixar a diferença. Os factos não se repetem, diz-lhe o velho: «“ It 

could not happen twice.”» (Idem: 12), e indaga-o sobre a possibilidade de lhe arranjar esse 

número, ao que o rapaz responde que o encomendará. O velho mostra que a sorte não é um 

produto do acaso, mas uma crença na possibilidade de ver um número como um número de 

sorte, o que é reiterado pelo rapaz que admite a exequibilidade do pedido. A dificuldade, 

porém, seria a falta de dinheiro para comprar um bilhete de lotaria, o que os leva a admitir a 
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hipótese de o pedir emprestado. Facto bizarro, tratando-se de um número de lotaria, porque 

não se frui da sorte por empréstimo, como se demonstrará no decurso desta aventura. Este é 

o mote para uma conversa sobre empréstimos que encontrará, na concepção de poética de 

Hemingway, um peculiar desenvolvimento à medida que a luta sem tréguas deste velho 

homem com o mar assim o impuser. Por ora, fica a sua impressão sobre o pernicioso valor 

dos empréstimos: embora seja possível contraí-los, não se deve fazê-lo, pois que os mesmos 

adquirem um carácter repercutivo cuja cessação não se vislumbra e tornam inexequível a 

liquidação da dívida. Tal como o medo, hipérbole vertiginosa onde se fica irredutivelmente 

aprisionado, assim o pedido de empréstimo, cuja contrapartida é uma restituição para a qual 

é necessário voltar sempre a pedir, até à completa pauperização. São ambos modos de 

subserviência que perpetuam um estado de progressiva anulação de si.  

O rapaz lembra ao velho que estão no mês de Setembro, mês dos grandes peixes, e 

que deve animar-se porque decerto virá a sua grande oportunidade. Melancólico, o velho 

assume que a atribuição do epíteto de “pescador” se deve à arduidade da pesca e, em 

particular, ao mérito dos que, mau grado as adversidades, subtraem ao mar os mais excelsos 

espécimes: «“ The month when the great fish come,” the old man said. “Anyone can be a 

fisherman in May.”» (Idem: 13). Nesta observação, anuncia prematuramente o seu gesto em 

alto mar. E, como nada se conquista de favor no mundo de Hemingway, quem almeja a 

concessão de tal epíteto deverá lutar até à morte para que, das profundezas cavernosas do 

Golfo, emerja a luz que há-de guiar-lhe os passos. A pesca é a arte de desocultar o que não 

se vê, tornando finalmente tangível o corpo adivinhado. Ele mesmo, tendo andado anos na 

pesca à tartaruga, continuava a ver nas gravuras dos santos a imagem da mulher rediviva. As 

ruínas são o legado, a condição de possibilidade da repetição. 

Quando o rapaz volta das sardinhas, apercebe-se de que o velho adormeceu, e com 

ele o sol, que se pôs. Porque gostava do mestre, protege-o, colocando-lhe um cobertor nos 

ombros. Então, observa-o e repara na estranha força dos seus ombros, no seu pescoço 

igualmente forte e nas suas rugas, que haviam esmorecido com o sono, dado que a cabeça 

lhe pendia para a frente. A camisa, tal como a vela, tinham sido remendadas, e o sol havia 

desbotado os acrescentos, agora matizados. As suas roupas, tal como a pele, tinham sido 

corroídas pelo sol. A sua cabeça era muito velha e não exibia sinais de vida. O rapaz, que 

aprendeu com o velho a olhar à distância, começa a valorizar os aspectos arruinados da sua 

fisionomia como sinais de luta e perseverança. O seu olhar ultrapassa a superficialidade da 

tautologia e esboça, na congruência de elementos díspares, a marca da esperança, a partir de 

que expõe os seus valores de transcendência e intransitividade: 
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When the boy came back the old man was asleep in the chair and the sun was down. The 

boy took the old army blanket off the bed and spread it over the back of the chair and over the old 
man´s shoulders. They were strange shoulders, still powerful although very old, and the neck was 
still strong too and the creases did not show so much when the old man was asleep and his head 
fallen forward. His shirt had been patched so many times that it was like the sail and the patches 
were faded to many different shades by the sun. The old man´s head was very old though and with 
his eyes closed there was no life in his face. The newspaper lay across his knees and the weight of 
his arm held it there in the evening breeze. He was barefooted. 

The boy left him there and when he came back the old man was still asleep.  
“Wake up old man”, the boy said and put his hand on one of the old man´s knees. 
The old man opened his eyes and for a moment he was coming back from a long way 

away. Then he smiled. (Idem: 13) 
 
 

Nesta segunda descrição do velho, o olhar enternecido do rapaz funde-se com a voz 

complacente do narrador e, em uníssono, desvelam as partes anatómicas que, na figura 

decrépita, se conservam, todavia, imperecíveis: os ombros, o pescoço e o rosto, a que o sono 

atenuara as rugas em virtude da posição da cabeça. O azul invicto que tecia um laço de 

irmandade entre o velho e o mar é-lhe agora devolvido pelo olhar sintético do rapaz, que 

reconhece em cada sulco do seu rosto ardente um sinal de esperança. Assim, os destroços do 

passado tomam, por empréstimo, o fulgor da juventude e alumiam-se de novo, replicando a 

lição do velho mestre: “erguendo os olhos, viu à distância aquele lugar”29 Neste ponto da 

narrativa, a força do herói não se limita ao olhar. Os ombros, o pescoço e o rosto, fruto da 

inclinação dianteira da cabeça, vêem-se igualmente contaminados desta estranha aptidão 

para ver ao longe. A cena de observação é edificada sobre uma presunção quiasmática que 

tenta estatuir uma continuidade entre o velho e o rapaz, de tal forma que um se torne 

observador e o outro, objecto observado. Todavia, a reversibilidade dos predicados alicerça-

se num lapso temporal entre o sono do velho e a vigília do rapaz, que confere à retórica da 

intersecção o valor disruptivo de uma aprendizagem. De súbito, a percepção invicta que os 

olhos do velho captavam na distância do mar é-lhe restituída por quem dela ficou imbuído, 

na sequência do convívio a que fora intensamente exposto. O velho convertia-se, deste 

modo, num objecto de contemplação que não se sabia como tal e, na vulnerabilidade 

lânguida do sono, reflectia o olhar do observador.  

O velho aparece, nesta descrição, como uma figura marcada pelo contraste entre a 

debilidade e a força, em cada traço do seu rosto corroído pelas agruras da faina. Os ombros 

estranhos, porque vigorosos para a idade, o pescoço ainda forte, porque determinante, e as 

rugas, atenuadas durante o sono, eram a antítese da cabeça, muito velha e despojada de vida 

quando os olhos permaneciam fechados, e do aspecto paupérrimo que lhe davam a camisa 

                                                           
29 «No dia segunte de manhã, Abraão aparelhou o jumento, tomou consigo dois servos e o seu filho Isaac, partiu lenha para o holocausto e 
pôs-se a caminho para o lugar que Deus lhe tinha indicado. Ao terceiro dia, erguendo os olhos, viu à distância aquele lugar.» in opus cit., 
p.12 (nota 15): (Gn, 22, 3-4), 50. 
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remendada e desbotada pelo sol, assim como os seus pés descalços. Era um ser antitético, 

uma figura em que a decadência era matizada por uma fímbria de luz que, durante o sono, 

passava dos seus olhos cerrados para os membros que diariamente se expunham ao vigor da 

pesca. A força que neles remanescia era a prova de que o seu uso durante a faina havia sido 

intenso e contínuo. O seu corpo não era uma totalidade homogénea e funcional que a 

singeleza de uma descrição fundada na metáfora do fantasma na máquina pudesse subsumir.  

No seu caso, há elementos que sobressaem, porque contrastam, e é nesta 

ambivalência que reside a sua natureza contraditória. Os seus traços são relevos sobre um 

fundo escuro e indefinido que, paulatinamente, se definem ao olhar do intérprete por 

interposição do olhar do rapaz que o contempla. O duplo sentido do seu corpo, a lembrar o 

rio de coração geminado onde Nick Adams30 edificara o seu mundo, não tem a expressão de 

um dualismo, mas a forma da antítese, pois encerra uma duplicidade antagónica que faz dele 

um ser irónico, no sentido em que conserva na essência a negação de si mesmo. Os 

remendos da camisa matizados pelo sol, semelhantes à vela do barco onde afrontava o 

destino, e o rosto sem vida que o sono lhe imprimia são o fundo sobre o qual se destacam as 

formas vívidas que, por via do observador, se definem na penumbra e, deste modo, se 

oferecem ao olhar complacente do intérprete. 

No primeiro retrato do velho, só os olhos eram vida; neste, os atributos que antes 

permaneciam nas trevas, por evocarem a aridez da sua figura ressequida, ganham relevo. O 

vigor das partes anatómicas expostas às agruras da faina tinham servido para esculpir no seu 

perfil árido uma réstia de esperança, a fímbria de luz que o rapaz conseguia vislumbrar e 

reproduzir. A estranheza desta figura aparentemente taciturna radica, pois, no facto de a 

robustez que lhe é imputada morar no próprio cerne da velhice. A substância do seu ser é 

temporal, e o oximoro, a sua expressão retórica. A imagem final do velho, dormindo, 

descalço, com o jornal pousado nos joelhos e o peso do braço a segurá-lo da leve brisa, 

mostra o alheamento em que a leitura o projectara. Na ânsia de ultimar os preparativos para a 

pesca, o rapaz acorda-o e pousa-lhe a mão num dos joelhos. O seu gesto marca a intersecção 

entre o estado de langor, de que o velho parece regressar como de uma longa viagem, e o 

pragmatismo da acção, representado no estímulo à vigília para o qual o rapaz impele o 

mestre. O sono induzido pela leitura do jornal despertara uma viagem em sonhos, que é 

também uma viagem de imitação. Mas nem a contemplação nem a indolência eram por si só 

suficientes, para que das águas oceânicas se erguesse o grande peixe.   

                                                           
30 Opus cit., p.7 (nota 2). 
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O rapaz traz o mestre de volta ao projecto da sua fundação e informa-o de que 

arranjou ceia. Insiste no facto de que ambos se devem alimentar, não obstante o facto de o 

velho repetir que não tem fome, porque, segundo diz, não é possível pescar sem antes ter 

comido. O velho contrapõe que tem pescado, levantando-se e dobrando o jornal, como se, 

ainda cativo do langor em que a sonolência o lançara, revelasse aqui o conteúdo do seu 

sonho: tinha-se visto pescador e, embora acordado, não conseguia demarcar-se da 

imaginação. Está agora suspenso na tangência destes estados, e é no torpor das ideias que 

responde ao rapaz. As imagens que em sonhos se delineiam têm, por vezes, uma força de 

persuasão avassaladora, e nada parece distinguir a sua criação do estado de vigília, não fosse 

a interposição da vontade, que controla o acto da composição, dando aos conteúdos 

imaginados uma finalidade própria. O velho ainda se encontra dominado pela indolência 

feérica do sonho, embora nele se perceba o gérmen da livre escolha que a pesca há-de 

amadurecer em cada gesto de desocultação. A necessidade de adivinhar, a partir de sinais, o 

corpo e os movimentos subaquáticos do animal ainda invisível, aliada ao imperativo de 

continuamente reajustar os preceitos da técnica à imprevisibilidade do peixe, são, como 

adiante veremos, as condições de aperfeiçoamento do sentido deliberativo. E é sobre esta 

peculiar aptidão que o rapaz actua, tendo sido, num primeiro momento, responsável pela 

passagem da aridez ao sonho. Durante o sono, tinha entrevisto as imagens da sua captura 

vindoura, faltava-lhe agora o ímpeto para a efectivar, transformando em real o possível. Por 

outro lado, o que ele também insinua é que é possível pescar sem comer, o que antecipa um 

sentido de pesca segundo o qual seria possível agir sem proveito. 

Sobrepondo a sensatez pragmática ao idealismo, o rapaz dá ao velho a recomendação 

de se proteger, ou de se defender daquele absolutismo dos sonhos, e declara-lhe uma 

amizade eterna ao admitir que, enquanto for vivo, cuidará sempre do seu mestre: «“Keep the 

blanket around you,” the boy said. “You´ll not fish without eating while I´m alive.”» (Idem: 

14). O velho, que já tinha rejuvenescido desde o primeiro diálogo, impressiona-se com tal 

manifestação de simpatia e exprime os efeitos reversíveis da convivência, na afirmação de 

que viverá por muito tempo e na aceitação da comida que o rapaz lhe oferece. Uma vez 

mais, condescende, enternecido com a prova de amor do rapaz. E, como não há acções 

gratuitas no mundo de Hemingway, para que fosse possível comer, tinha sido necessário ir à 

procura do jantar, o que fez o rapaz, tendo-se deslocado ao Terraço, onde Martin, o 

proprietário, não só lhe dera a comida como os talheres. O jantar era agora menos frugal, 

porque respondia a uma necessidade íntima de procura cristalizada na decisão de sair de casa 

em busca de alimento. A dádiva era a justa recompensa de um esforço e não o resultado 
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servil de um empréstimo. Neste ponto, corrobora-se o princípio teórico exposto pelo velho 

mestre, segundo o qual nunca se deve pedir emprestado, sob pena de se ficar aprisionado à 

vertiginosa ascensão da dívida. Esta passagem topicaliza, uma vez mais, a recusa do dado 

prévio, porquanto revela a inexistência de mundo independente do gesto que o constitui, 

donde o seu carácter antropomórfico.  

O jantar assim como os talheres para o servir tinham sido uma oferta do dono do 

Terraço, a que o velho reage de pronto, comprometendo-se a agradecer-lhe, pois era dever de 

um pescador ser grato: «“I must thank him”» (Idem:14). Mas o rapaz, que já tinha 

incorporado tal ensinamento na sua vida de aprendiz, informa-o de que já o havia feito, 

tendo substituído o mestre no cumprimento desta obrigação: «“ I thanked him already”, the 

boy said. “You don´t need to thank him”» (Idem: 14). Apesar destas palavras, o mestre não 

se contenta com um reconhecimento por interposta pessoa, nem tão pouco que o seu gesto se 

reduza à enunciação de uma fórmula ritualizada. Propõe-se, então, retribuir a dádiva com o 

fruto do seu labor, o único capaz de restituir uma imagem plena da sua gratidão, porquanto 

consubstancial ao seu projecto fundador: «“I´ll give him the belly meat of a big fish”, the old 

man said. “You don´t need to thank him”» (Idem: 14). Tendo obtido do rapaz a informação 

de que a dádiva de Martin era recorrente, o pescador enfatiza o valor testamental da gratidão 

e sugere que, na pesca, assim como na escrita diz Hemingway nas entrelinhas, a memória 

resiste à perecibilidade das coisas. 

A marmita de comida era o prémio concedido por alguém que, tomado de simpatia, 

se constituíra no projecto de servir os dois amigos. Alguém que se revia no seu ideal de 

pesca, mesmo se a aridez de oitenta e quatro dias parecesse derrogar a sua concretização 

futura. Alguém que evidenciava conhecer pelos seus próprios meios o valor da perda e nela 

edificava o gesto da sua identificação. Tal como o menino, o dono do bar revê-se na 

perseverança absurda do velho, e este, por seu turno, nos valores de amizade que ambos lhe 

dedicam, como se todos fizessem parte de um jogo de espelhos em que a imagem de um se 

projectasse, diferida, sobre o outro, inspirando-o a reagir. Uma vez mais, o quiasmo é o tropo 

da passagem. A identificação que procura entre as personagens é indirecta, como o era, aliás, 

a maneira como o velho actualizava a presença da mulher. O seu reconhecimento mútuo faz-

se, aqui, através da dádiva e do agradecimento. Com efeito, agradece-se não só a marmita de 

comida e os talheres, mas também o valor iterativo da oferta que, deste modo, indicia o facto 

de Martin os ter constituído objecto de pensamento: «“He is very thoughtful for us”» (Idem: 

14). “Pensa muito em nós” ou “é muito atencioso connosco” parece ser a condição para o 

agradecimento a Martin. Ser-se reconhecido é, assim, ser-se criado ou inventado por alguém, 
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da mesma forma que agradecer é dizer-se que se sabe reconhecido. Tornar-se presente a 

alguém é repetir a cerimónia das gravuras, representando a ausência nos gestos. 

 O rapaz actualiza os ensinamentos do velho na forma como o anima e traduz a sua 

aprendizagem na prática da pesca. O dono do Terraço, como vimos, mostra a sua simpatia no 

gesto de lhes facultar um prato de comida, sem nada cobrar. O velho, que tinha alma de 

pescador, firma-se na importância da gratidão, decerto como lição para o jovem, pois que 

não basta agradecer de viva voz, é preciso retribuir com sacrifício. E, diante da informação 

do rapaz, após indagação do velho, de que o dono do bar já havia repetido tal gesto, ele 

assume o compromisso de lhe dar mais do que a carne fina de um peixe graúdo: a amizade 

por via de um gesto, ao invés da dádiva de um objecto, finito e transitivo.  

O rapaz, anuindo, acrescenta que, como complemento de refeição, o dono do bar lhes 

oferecera duas cervejas. E o facto de as cervejas enviadas não serem em lata, conforme o 

gosto do velho, não alterava em nada a grandiosidade do gesto, nem o testemunho retributivo 

da sua gratidão. O reconhecimento deve ser capaz de ler na diferença a intenção, sobrepondo 

ao particular a intransitividade da acção, a fim de que, no movimento da sua liberdade, o 

desígnio fundador não se perca na absorção dos detalhes. Por sua vez, a ideia de devolver as 

garrafas quando consumida a bebida, como sugere o rapaz, persuade o velho, que vê nesse 

acto a possibilidade de testemunhar desde já o valor exemplificativo da restituição. 

Finalmente, após esta longa troca de frases, o velho acede sentar-se a mesa para comer: 

«“I´m ready now,” the old man said. “I only needed time to wash.” (Idem: 15). Tinha sido 

convencido, não pelo argumento da importância da alimentação na saúde de um pescador, 

como se a comida fosse a própria origem da pesca, mas com a interpretação da dádiva que 

fez o dono do Terraço, com ela descobrindo que a pesca era a alimentação do pescador. A 

decisão de comer só acontece quando o velho se mostra preparado para tal. Abrir a marmita 

é um acto para o qual se deve estar pronto: deve-se querê-lo, assumindo-o de viva voz, na 

primeira pessoa.  

Antes de se sentar à mesa, o velho dá indicação de que ainda precisa de tempo para 

se lavar, gesto reflexo em que toma consciência de si como objecto da sua acção, e, como 

tudo é árduo no universo de Hemingway, para prover esta necessidade, teria que se deslocar 

ao chafariz da aldeia, duas ruas abaixo. Facto de que o seu fiel companheiro toma 

subitamente consciência, e sobre o qual afirma que, em breve, o procurará suprir: «“ I must 

have water here for him, the boy thought, and soap and a good towel. Why am I so 

thoughless? I must get him another shirt and a jacket for the winter and some sort of shoes 

and another blanket.”» (Idem: 15). A aprendizagem do valor da gratidão, configurada na 
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constituição de outrem como objecto de pensamento, repercutia-se agora nas palavras com 

que delineava o futuro. O rapaz, que amava o seu velho mestre e, por isso, o tinha em 

pensamento, constituía-o gradualmente no projecto da sua acção: animava o barro de que se 

moldava a substância do seu ser, e este, às suas mãos, ganhava o relevo de presença 

imaginada. A referência final do velho à excelência da carne tem, a este propósito, o duplo 

sentido de se referir à carne, mas também, por metonímia, ao carácter do rapaz, que lha 

trouxera e dele cuidava com devoção.  

Nesta cena de aprendizagem, adivinha-se a figura de Cristo redimido pelo amor dos 

discípulos, que o lavam após a crucificação, reanimando-o na constância da fé. O amor do 

rapaz pelo velho, e inversamente, constitui um modo de substituição que evoca, por 

analogia, o caso das gravuras: ele dá rosto e voz à ausência, em cada movimento para 

reanimar o seu mestre. À semelhança dos apóstolos de Cristo, que O criaram por sinestesia, 

respondendo a uma necessidade íntima de ser, também estas figuras se relacionam entre si 

por uma falha constitutiva, que há-de assumir, ao longo da narrativa, o sentido de uma 

imperfeição anatómica: uma carência de visão que encontrará no objecto corporizado um 

meio de preencher um vácuo original de sensações. O mundo não é um dado prévio que se 

ofereça através dos sentidos externos e internos, como sustenta a tradição filosófica pós-

cartesiana. Surge, porque há um intervalo por preencher, e apresenta-se como uma 

disposição para o configurar sensorialmente. Não há mundo e depois sentidos. Os sentidos 

são já disposições para a criação de mundo que respondem àquela íntima necessidade de ser. 

A fé, tal como a poesia ou a pesca, é o produto da carência ontológica que norteia o sentido 

da sua demanda. Tingir de azul invicto da cor de mar o que não há é o significado 

antropomórfico da palavra “ser”. 

 

Se os leões falassem 

 

 No preâmbulo de Jorge de Sena31 à tradução da obra para português, diz-se que este 

é um livro despojado, que põe face a face o homem e a natureza, sem antropomorfismo: 

 
Poucas vezes, no nosso tempo, terá sido concebida e realizada uma obra tão pura, em que 

a natureza e a humanidade sejam, frente a frente, tão verdade. [...] O mar e a sua fauna vivem 
esplendorosamente nestas páginas de O Velho e o Mar. Mas vivem sem a mínima poetização 
panteísta, sem a mínima deliquescência antropomórfica. Vivem. São. E a luta titânica do velho 
pescador com o seu peixe imenso não é sequer titânica senão pela naturalidade da mútua aceitação: 
é uma luta pela vida, lutada em plena dignidade natural. Nada há de sobre-humano nela, que não 

                                                           
31Ernest Hemingway, The Old Man and the Sea, Jorge de Sena, trad., in O Velho e o Mar (Barcelona: Editora Livros do Brasil, 2002 / 
Mediasat, 2003. Colecção Mil Folhas- Público- 63).   
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seja o facto de o homem ser capaz de lutar e de sobreviver para além do que parece ser o legítimo 
limite das suas forças.32 

 
 

E, a propósito do pessimismo habitualmente imputado à visão de Hemingway sobre a 

relação entre o homem e a natureza, pode ler-se: 

 

Esse pessimismo reflecte apenas uma ciência muito certa dos limites humanos, colhida na 
experiência e na aventura por um homem nado e criado para tal. É típica de Hemingway – e há nesta 
obra um episódio importante, apesar de na aparência meramente episódico – a sua confiança no 
conhecimento que vitalmente se adquire, aliada a uma desconfiança daquele que uma exterior 
educação possa dar. O episódio é o do passarito que vem pousar na linha de pesca, e ao qual o velho 
fala carinhosamente por achá-lo jovem e inerme. Mas, além de que o pássaro não entendia as suas 
palavras, não valia a pena explicar-lhe quem eram os falcões que o esperariam junto à costa, porque 
o pássaro não tardaria a aprender por si quem eles eram. Este episódio é simbólico – simbólico de 
um pessimismo quanto ao que não seja directamente experimentado, embora uma criatura possa, por 
solidariedade, ser informada, quando a comunicação é possível. Simbólica é igualmente a total 
solidão do velho entregue a si próprio e à sua experiência de pescador, a contas com o seu poderoso 
peixe e com os tubarões de que, depois de morto o peixe, ele o defende. É extremamente 
comovente, e de uma límpida grandeza de romanceiro ou velha saga quanto se passa entre o velho e 
o peixe. E as apóstrofes que o velho dirige ao seu contendor, a consciência de um respeito e de uma 
dignidade mútuas à face nua das águas, são de uma pungência e de uma majestade que só têm 
contrapartida nos diálogos com o rapaz, em que a dignidade humana é respeitada até à última 
miséria. Daí o contraste terrível do final, com a antítese entre a ignorância pretensiosa dos “turistas” 
e a cena do rapaz velando o velho, possivelmente moribundo, que sonha com os leões, esses leões 
que são, em matéria de sonho, tudo o que lhe resta da vida.33 

 
 

 Diferentemente de Sena, é minha convicção que, neste texto de Hemingway, a relação 

entre o homem e a natureza é antropomórfica, num sentido específico de antropomorfismo 

que adiante exporei, embora esteja de acordo, por paradoxal que possa afigurar-se, quanto ao 

facto de o conto se apresentar despojado de “poetização panteísta” ou de “deliquescência 

antropomórfica”. Esta posição, singular porquanto aparenta padecer de uma contradição em 

termos, na medida em que concede um ponto à noção de antropomorfismo par lho retirar 

logo de seguida, não o é, todavia, se estivermos dispostos a atribuir ao autor a 

responsabilidade de uma arte poética que se edifica na reconfiguração do conceito de 

antropomorfismo e, lato sensu, na descrição idiomática e conceptual da ideia de metáfora, de 

que é tão só um caso particular. 

 O uso que Hemingway faz destes conceitos subtende, como se verá no decurso deste 

ensaio, a sua noção de escrita, e recorre aqui à pesca como alegoria da criação literária. 

Sobre este princípio, de onde parte a minha interpretação da obra, não me alongarei nesta 

fase ainda precoce da leitura, especialmente porque não é meu desígnio parafrasear 

argumentos que só a análise crítica pode mostrar e que o capítulo “Arte Poética” retoma, em 

jeito de conclusão.  

                                                           
32 Ibidem, 5-6 
33 Ibidem, 6-7 
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Tendo como tópico o velho dualismo entre o homem e a natureza, o autor, como se 

disse, fala da escrita através da pesca, destacando-lhe o labor e o sacrifício, a fim de ostentar 

a fricção que, no mar como nas letras, gera a captura do objecto indagado e a perda 

subsequente à conquista, de tal maneira que, no fim, apenas reste a forma do gesto que 

operou a metamorfose. O combate sem tréguas deste pescador contra as águas inclementes 

do Golfo é um debate pela auto-determinação que encontra, na resistência abrupta da 

natureza, o modo antitético da sua afirmação. O mar, assim como o peixe que nele mora, e 

teima em permanecer no seu âmago, é o antagonista que o velho pescador tem que vencer 

para que a sua autoridade seja reconhecida e o seu nome, justificado. Mas o peixe, forma 

primitiva do seu olhar, é também a expressão da sua ambivalência, porquanto o fascina e 

repele simultaneamente, arrastando-o para o caminho sinuoso do mar alto, e constituindo-se 

no eixo da afronta que o há-de fixar, ou não, pescador de pleno direito. A captura é, deste 

ponto de vista, o sinal adâmico da sua vitória sobre a natureza, vergando-a, ainda que 

fugazmente, aos seus próprios desígnios, como se dela extorquisse as qualidades de 

resistência que para si mesmo precisasse. A perda, figurada na imagem do seu corpo 

descarnado, exposto ao olhar de pescadores e forasteiros na pequena praia de Havana, é a 

marca definitiva do seu gesto, a expressão da sua negatividade. 

O conceito de antropomorfismo está, deste ponto de vista, enformado pela 

negatividade essencial de um ser em busca de qualidades. Um ser que escava na totalidade 

opaca o seu próprio rosto, oferecendo de si mesmo uma escultura vazia, um nada, no sentido 

de Sartre34. Em todo o seu percurso, como veremos nos detalhes da análise, ele assumirá a 

radicalidade desta negativização, no projecto em que procura constituir-se. O valor da perda 

é aqui duplamente negativo: reforça a negação que foi a captura, porque supõe uma segunda 

perda, e, ao mesmo tempo, expõe o uso do nada, na expressão de si próprio. Não obstante a 

                                                           
34 J. P. Sartre, L´être et le Néant, Essai d´Ontologie Phénoménologique, ed. (Paris : Editions Gallimard, 1943). 37-111. Destaco, a respeito 
do tópico em análise, uma passagem influente: «Il semble que nous trouvions le plein partout. Mais il faut observer que, dans la perception, 
il y a toujours constitution d´une forme sur un fond. Aucun objet, aucun groupe d´objets n´est spécialement désigné pour s´organiser en 
fond ou en forme : tout dépend de la direction de mon attention. Lorsque j´entre dans ce café, pour y chercher Pierre, il se fait une 
organisation synthétique de tous les objets du café en fond sur quoi Pierre est donné comme devant paraître. Et cette organisation du café 
en fond est une première néantisation. Chaque élément de la pièce, personne, table, chaise, tente de s´isoler, de s´enlever sur le fond 
constitué par la totalité des autres objets et retombe dans l´indifférenciation de ce fond, il se dilue dans ce fond. Car le fond est ce qui n´est 
vu que par surcroît, ce qui est l´objet d´une attention purement marginale. Ainsi cette néantisation première de toutes les formes, qui 
paraissent et s´engloutissent dans la totale équivalence d´un fond est la condition nécessaire pour l´apparition de la forme principale, qui est 
ici la personne de Pierre. Et cette néantisation est donnée à mon intuition, je suis témoin de l´évanouissement successif de tous les objets 
que je regarde,  en particulier des visages qui me retiennent un instant (« Si c´était Pierre ?») et qui se décomposent aussitôt précisément 
parcequ´ils « ne sont pas » le visage de Pierre. Si, toutefois, je découvrais enfin Pierre, mon intuition serait remplie par un élément solide, 
je serais soudain fasciné par son visage et tout le café s´organiserait autour de lui, en présence discrète. Mais justement Pierre n´est pas là. 
Cela ne veut point dire que je découvre son absence en quelque lieu précis de l établissement. En fait Pierre est absent de tout le café ; son 
absence fige le café dans son évanescence, le café demeure  fond, il persiste à s´offrir comme une totalité indifférenciée à ma seule 
attention marginale, il glisse en arrière, il poursuit sa néantisation. Seulement il se fait fond pour une forme déterminée, il la porte partout 
au devant de lui, il me la présente partout et cette forme qui se glisse constamment entre mon regard et les objets solides et réels du café, 
c´est précisément un évanouissement perpétuel, c´est Pierre s´élevant comme néant sur le fond de néantisation du café. De sorte que ce qui 
est offert à l´intuition, c´est un papillotement de néant, c´est le néant du fond, dont la néantisation appelle, exige l´apparition de la forme et 
c´est la forme – néant qui glisse comme un rien à la surface du fond. Ce qui sert de fond ement au jugement : « Pierre n´est pas là.», c´est 
donc bien la saisie intuitive d´une double néantisation.» 44-45.    
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aparência de derrota figurada na perda do peixe, ela instancia a possibilidade de recomeço, 

mostrando o valor criativo da diferença, que abre uma brecha na totalidade, como uma 

fímbria de luz que, de súbito, permitisse ver na intersecção os contornos trémulos dos 

objectos. O pescador não só converte em peixe o frémito sentido na ponta da sua cana, 

obrigando a corrente oceânica a reconhecê-lo por via dos tubarões que seguem a mancha de 

sangue, como converte a luta titânica no gesto da sua própria fundação, quando percebe que 

nada mais lhes resta a não ser a possibilidade de se repetir infinitamente neste acto.  

Num primeiro momento, o pescador cria o mundo a partir de si mesmo, povoando de 

figuras a aridez da paisagem. Assim fizeram os gigantes, na origem dos povos e das nações, 

segundo a narrativa de Vico: 

 

A partir destes mencionados primeiros homens, estúpidos, insensatos e horríveis bestiagas, 
deviam começar a reflectir todos os filósofos e filólogos sobre a sabedoria dos antigos gentios, isto 
é, dos gigantes, tomados há pouco no seu significado próprio, acerca dos quais diz o padre Boulduc, 
De Ecclesia ante Legem, que os nomes dos gigantes nos livros sagrados significam «homens pios, 
veneráveis, ilustres»; o que não se pode compreender senão acerca dos gigantes nobres, que com a 
adivinhação fundaram as religiões aos gentios e deram o nome à idade dos gigantes. […] Portanto, a 
sabedoria poética, que foi a primeira sabedoria da gentilidade, deve ter começado de uma 
metafísica, não reflectida e abstracta como é esta agora dos instruídos, mas sentida e imaginada 
como deve ter sido a desses primeiros homens, pois que eram de nenhum raciocínio e com todos os 
sentidos robustos e com vigorosíssimas fantasias […] Esta foi a sua própria poesia, que nesses foi 
uma faculdade a eles conatural (porque eram naturalmente dotados de tais sentidos e de tais 
mencionadas fantasias), nascida da ignorância das causas, que foi para eles mãe de espanto ante 
todas as coisas, pois, ignorantes de todas as coisas, fortemente admiravam, como se assinalou nas 
Dignidades. Essa poesia começou neles por ser divina, porquanto ao mesmo tempo que imaginavam 
serem deuses a causa das coisas que sentiam e admiravam […] ao mesmo tempo, dizíamos, às 
coisas admiradas atribuíam o ser de substâncias da sua própria ideia, que é precisamente a natureza 
das crianças que […] observamos recolherem nas mãos coisas inanimadas e divertirem-se a falar-
lhes como se fossem, aquelas, pessoas vivas. […] Deste modo, os primeiros homens das nações 
gentias, como crianças do nascente género humano […] criavam as coisas a partir das suas ideias, 
todavia com infinita diferença em relação ao criar próprio de Deus: porquanto Deus, no seu 
puríssimo entendimento, conhece e, conhecendo-as, cria as coisas; eles, pela sua robusta ignorância, 
faziam-no em virtude de uma corpulentíssima fantasia e, porque era muito corpulenta, faziam-no 
com uma espantosa sublimidade, tal e tanta que perturbava excessivamente esses mesmos que 
fingindo as criavam, pelo que foram chamados «poetas», que em grego significa o mesmo que 
criadores.  
[…] Devemos comprovar terem possuído essas naturezas os primeiros autores da humanidade 
gentílica quando – duzentos anos depois do dilúvio para o resto do mundo e cem na Mesopotâmia 
[…] (porque tanto tempo foi necessário para converter a terra ao estado em que , enxuta da 
humidade da inundação universal, emitisse exalações secas, ou seja, matérias inflamadas, para o ar, 
ao gerarem-se os raios) – o céu finalmente relampejou, trovejou com raios e trovões muitíssimo 
espantosos, como deve ter acontecido ao introduzir-se no ar, pela primeira vez, uma impressão tão 
violenta. Ali, uns poucos gigantes, que devem ter sido os mais robustos e que estavam dispersos 
pelos bosques situados no alto dos montes […] assustados e atónitos com o grande efeito de algo 
cuja causa desconheciam, ergueram os olhos e advertiram o céu. E porque em tal caso a natureza da 
mente humana leva a que ela atribua ao efeito a sua natureza […] e a sua natureza era, em tal estado, 
de homens todos de robustas forças de corpo que, gritando, rugindo, expressavam as suas paixões 
violentíssimas, fingiram ser o seu um grande corpo animado, a que, por esse aspecto, chamaram 
Júpiter, o primeiro deus das gentes chamadas «maiores», que com o silvo dos raios e com o fragor 
dos trovões lhes quisesse dizer alguma coisa …»35   

 
 
 

                                                           
35Opus cit., p.7 (nota 4), 211-214. 
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 O pescador, como aqueles primeiros homens, criadores do mundo e de si mesmos, 

fá-lo naturalmente, a partir de si próprio, usando o vigor sensitivo do corpo como meio de 

orientação no mundo, à semelhança de um bailarino que, não dispondo senão da sua 

anatomia, afrontasse a resistência opaca da matéria, sobrelevando-se da adversidade a fim de 

imprimir a este movimento de suspensão um propósito que o singularizasse, revelando, na 

diferença, a idiossincrasia do gesto. A naturalidade com que pescadores, gigantes e 

bailarinos fazem uso do corpo para se fixar num ambiente inóspito, dele se apropriando, por 

negação, em cada palmo de terra conquistado, e, segundo Sartre, reduzindo-o ao nada que é 

o rosto alucinatório do homem, ou do “pour soi”, é a naturalidade de quem não conhece 

outra maneira de sobreviver à perda, que não seja a forma bélica da antítese. Esta só se 

dissolve quando o homem, por breves instantes apenas, tiver sido capaz de domar a 

adversidade, convertendo a água agreste e tormentosa do mar alto, no vaguear sereno e 

melódico de um cântico. Este exercício de tradução, que encontra na origem uma demanda 

de felicidade, há-de constituir-se em projecto fundador. Donde, o meu assentimento às 

palavras de Sena: “E a luta titânica do velho pescador com o seu peixe imenso não é sequer 

titânica senão pela naturalidade da mútua aceitação: é uma luta pela vida, lutada em plena 

dignidade natural. Nada há de sobre-humano nela, que não seja o facto de o homem ser 

capaz de lutar e sobreviver para além do que parece ser o legítimo limite das suas forças.”  

Num momento ulterior da história, a captura é transfigurada em perda e inscreve a 

diferença na repetição. O segundo acto retoma o primeiro, esvaziando-o ironicamente de 

conteúdo, e, no abismo em que se escava a continuidade narrativa, ergue-se, descarnado, o 

rosto caricatural do fundador. O rosto daquele que assumiu a liberdade, ou o “néant”, no 

âmago do seu projecto, a que dará uma configuração simbólica de gesto fundador.36 A sua 

                                                           
36A configuração do nada, ou “néant”, como rudimento do gesto fundador, porquanto determina o movimento livre da vontade e a 
constituição do ser como projecto, é desenvolvido por Sartre, em L´Être et le Néant, como resposta ao princípio da imanência que enforma 
o pensamento dialéctico de Hegel, por via da leitura que faz de Kierkegaard, em particular do texto: Repetition. A fim de melhor elucidar as 
fontes conceptuais e idiomáticas de onde procede a minha argumentação, retenho três excertos correlativos: «Cette possibilité pour la 
réalité humaine de sécréter un néant qui l´isole, Descartes, après les Stoïciens, lui a donné un nom: C´est la liberté. Mais la liberté n´est ici 
qu´un mot. Si nous voulons pénétrer plus avant dans la question, nous ne devons pas nous contenter de cette réponse et nous devons nous 
demander à présent : Que doit être la liberté humaine si le néant doit venir par elle au monde ? […] la liberté n´est pas une faculté de l´âme 
humaine qui pourrait être envisagée et décrite isolément. Ce que nous cherchions à définir c´est l´être de l´homme en tant qu´il conditionne 
l´apparition du néant et cet être nous est apparu comme liberté. Ainsi la liberté comme condition requise à la néantisation du néant n´est 
pas une propriété qui appartiendrait, entre autres, à l´essence de l´être humain. […] le rapport de l´existence à l´essence n´est pas chez 
l´homme semblable à ce qu´il est pour les choses du monde. La liberté humaine précède l´essence de l´homme et la rend possible, l´essence 
de l´être humain est en suspens dans sa liberté. Ce que nous appelons liberté est donc impossible à distinguer de l être de la «réalité 
humaine». L´homme n´est point d´abord pour être libre ensuite, mais il n´y a pas de différence entre l´être de l´homme et son «être-libre».» 
61.  A seguir, o autor representa esta visão radical da liberdade através da imagem de uma fenda ou de uma cisão temporal: « En tant que 
mon état présent serait un prolongement de mon état antérieur, toute fissure par où pourrait se glisser la négation serait entièrement 
bouchée. Tout processus psychique de néantisation implique donc une coupure entre le passé psychique immédiat et le présent. Cette 
coupure est précisément le néant. […] La liberté c´est l être humain mettant son passé hors de jeu en sécrétant son propre néant.». 64-65. 
Finalmente, tomando como pressuposto conceptual a ideia de angústia segundo Kierkegaard, por oposição à de temor, configura a sua 
resposta ao imanentismo dialéctico de Hegel nos seguintes termos: «C´est l´angoisse devant les valeurs qui est reconnaissance de l´ídéalité 
des valeurs. […] L´angoisse est donc la saisie réflexive de la liberté par elle-même, en ce sens elle est médiation car, quoique conscience 
immédiate d´elle-même, elle surgit de la négation des appels du monde, elle apparaît dès que je me dégage du monde où je m´étais engagé, 
pour m´appréhender moi-même comme conscience qui possède une compréhension pré ontologique de son essence et un sens pré judicatif 
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presença insinua-se no corpo do peixe em construção e revela-se, monstruosa, na luta sem 

tréguas para preservar, na ausência, a memória do passado. A passagem do primeiro para o 

segundo movimento exibe o carácter tropológico da metamorfose, porquanto inscreve a 

diferença na sua génese. A esta imagem sem fundo, expressão da negatividade que enforma 

o gesto da sua constituição, é legítimo aplicar o epíteto de “antropomórfico”, pois que, tendo 

no horizonte a noção grega do poeta como criador ou fundador, é possível ler no contínuo 

que a diferença interrompe, e que revela sob as suas próprias cores, a peugada daquele velho 

homem sem qualidades, deixada na praia, à consideração de pescadores e forasteiros. Este é 

o rasto da sua fosforescência. Um rasto antropomórfico, porque não só desvela o mundo sob 

uma descrição, como cria, a partir de si mesmo, a descrição que o desvela.  

A luta que opõe o homem à natureza, não sendo o produto de uma leitura 

inflacionada de si, mas, como diz Jorge de Sena, da “natural aceitação de uma mútua 

conflitualidade”, é a origem antitética do seu projecto fundador. O velho sabe que tem de 

afrontar a resistência do mundo, se dela quiser extrair a sua própria sobrevivência. Sabe que 

a peleja é titânica, todavia, congénita ao homem, que, para ser, tem de aventurar-se no gesto 

da sua auto-determinação. Sabe que não tem outra maneira de o fazer, para além de esculpir, 

na robustez da matéria, a forma côncava do seu rosto, a marca que o distingue e justifica. É, 

pois, neste lapso de continuidade, que se mostram a negatividade da essência e o valor da 

perda, na estética de Hemingway. 

 O antropomorfismo, gerado na aridez e confirmado na perda, não releva da 

dicotomia entre a coisa extensa e a coisa pensante. A vitória do homem que não só desoculta 

o peixe como o perpetua na ausência, está nos antípodas da tese que nela veria uma 

emanação hiperbólica da consciência, afim de românticos e místicos. Mas também se ergue 

contra a presunção de que o pescador teria sido derrotado pela força da natureza, porque o 

homem, inane, seria incapaz de vencer a adversidade da matéria e, por conseguinte, de 

conservar a sua presa. Nenhuma destas posições é sustentada por Hemingway, como terei 

ocasião de mostrar, durante a leitura pormenorizada da novela. A tese que explorarei, no 

decurso desta viagem com o velho em alto mar, defende a substituição daquela visão 

dualística por um enfoque na génese relacional daqueles conceitos ou, nos termos da Ciência 

Nova, pela exposição do seu carácter originariamente poético, pelo que, monstruoso e 

                                                                                                                                                                                   

de ses possibles ; elle s´oppose à l´esprit de sérieux qui saisit les valeurs à partir du monde et qui réside dans la substantification rassurante 
et chosiste des valeurs. Dans le sérieux je me définis à partir de l´objet, en laissant de côté a priori comme impossibles toutes les 
entreprises que je ne suis pas en train d´entreprendre et en saisissant comme venant du monde et constitutif de mes obligations et de mon 
être le sens que ma liberté à donné au monde. Dans l´angoisse, je me saisis à la fois comme totalement libre et comme ne pouvant pas ne 
pas faire que le sens du monde lui vienne par moi.» in opus cit.., p.43 (nota 34), 76-77.   
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metamórfico. Não é, pois, de velhas dicotomias que se edificará a leitura, mas da leitura 

dessas dicotomias como possibilidade de edificação.   

O pescador aprende que, afrontando a resistência, demarcar-se-á do todo. Reconhece-

se gradualmente outro, porque assume a diferença no âmago do seu projecto fundador, e 

indaga, nesse lapso de continuidade, a sua génese metamórfica. À medida que se esforça por 

tanger o abismo, percebe-se incomensurável, e a imagem do seu gesto é-lhe restituída sob a 

forma descoincidente de uma visão. É nisto que se diferencia das árvores que, no fim da rua, 

apenas são. Ele precisa de roubar ao mundo um quinhão para sobreviver. Precisa de extrair 

da matéria um fragmento para si próprio, de que se serve e restitui, como coisa que usou e 

deitou fora. Esta é a expressão do seu antropomorfismo. E, na escala zoológica de 

Hemingway, nem todos os animais são capazes de reproduzir este gesto. Antropomórfico é o 

gesto porque luta contra a aridez da paisagem, até que dela possa extrair expressão. 

Antropomórfico é o gesto porque inscreve a diferença na génese. Antropomórfico é o gesto 

porque ostenta o combate para roubar ao mundo um pouco da sua robustez. E, na abertura 

criada, mora o homem, o único capaz de se diferenciar. Neste sentido, o conceito de 

antropomorfismo está longe de admitir que o mundo seja prévio e se ofereça como dado 

imanente a quem nele projecte um olhar, necessariamente segundo. Esta seria uma visão 

ingénua do antropomorfismo. A mesma que Sena critica, e que eu própria não reconheço a 

Hemingway. 

O que vemos é o espectáculo de um homem que luta contra a robustez inflexível, na 

tentativa de a tornar mais dúctil. O produto final deste gesto, que não prescinde da fricção, 

será necessariamente compósito, já que não pode elidir a história desta batalha. A perda final 

do objecto suscita a hipótese do seu recomeço e, desta feita, inscreve o antropomorfismo no 

domínio da relação que diferencia e, nesse lapso, funda. Antropomórfico é, aqui, o gesto que 

assume a antítese como condição de possibilidade, para a revelar, depois, como ironia. É o 

acto que se revela como gesto, perdendo-se nele o objecto, finito e transitivo, assim como os 

pólos da sua equidistância. Ora, que o homem se constitua como ser-relação, gesto ou ironia, 

é indiciador da forma como se vê. E ver-se como um peixe descarnado é reconhecer-se na 

diferença.  

Valerá a pena a insistir no conceito de antropomorfismo, quando tudo o que se disse 

até agora é tão contrário à ideia comummente aceite a respeito? Não seria preferível, como 

faz Sena, abandonar o conceito, considerada a inaplicabilidade do seu uso ao que 

Hemingway propõe? Seria melhor cunhar um novo vocábulo para o efeito, ou manter o 

antigo com uma nova roupagem? Sou pela segunda hipótese. Como antes expus, citando 
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Vico, leitor de Aristóteles, não há compreensão do não humano, facto, aliás, corroborado 

depois por Wittgenstein, no já clássico aforismo: «Se um leão fosse capaz de falar, nós não 

seríamos capazes de o compreender.»37 Aqui, mostra-se que o espaço das razões delimita a 

esfera do humano e, mesmo quando julgamos transpô-la, é a nossa própria imagem que nos 

vem devolvida. Não temos maneira de embater contra o inóspito do mundo sem lhe 

atribuirmos, inevitavelmente, a nossa cara. Os peixes, tal como os leões, só os conhecemos 

quando imputamos intenções à sua mudez. Ou, como diz Norman Bates, herói de Hitchcock, 

em Psycho: «Estamos todos presos na nossa própria armadilha. Arranhamos e raspamos a 

parede mas nunca conseguimos escapar.»38 

Hemingway, que recusa o essencialismo do dado, convida-nos a assistir à emergência 

do mundo humano, ou antropomórfico, constituindo-nos suas testemunhas. A fenda que 

esculpe no âmago do ser confere à presunção de robustez ontológica um carácter inane. O 

despojamento de qualidades que afecta a descrição dos lugares e das personagens, o 

esvaziamento narrativo da acção, reduzida ao mínimo, são maneiras de contrapor à 

abundância de conteúdos o gesto que os origina. Este é também o significado do esqueleto 

depositado na praia ao olhar dos transeuntes. O homem inicialmente sem qualidades, que as 

adquire para depois as perder, ganhando-se na perda como quem foi capaz de se retomar no 

mais absoluto desamparo, encontra-se, desfigurado, na imagem depauperada do esqueleto 

exposto na praia à consideração dos transeuntes. No regresso a Havana, o pescador é outro e 

percebe, na diferença, a raiz antropomórfica do seu agir. Esta é a história de um homem que 

passa da cegueira para a visão, e da visão do peixe para a visão do peixe como ruína, sendo 

salvo na defesa das ruínas. É sobre os escombros da velha cidade que tudo pode recomeçar.  

O antropomorfismo não é um meio de dar expressão ao não humano, porque não há 

leões a que não demos já a nossa cara. Ao contrário de Sena, diria que este livro tem, entre 

outros propósitos, o de reconfigurar a noção de “antropomorfismo”, que não é aqui um acto 

reprodutivo, no sentido em que acrescentaríamos um rosto ou uma voz a pedaços do mundo 

que ainda não qualificámos, mas uma resposta à nossa necessidade de criar figuras para as 

nossas sensações. E, assim, esboça-se uma paisagem que, por nossas mãos, se tornará menos 

agreste, e por isso, mais humana. Quando Nick Adams se depara com as ruínas da velha 

cidade, o seu olhar, após uns instantes de desorientação, procura o rio39. Procura o lugar 

                                                           
37 Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-philosophicus, Routledge and kegan Paul Ltd, 1961, eds ; Philosophical Investigations, Basil 
Blackwell and Mott Ltd, 1985,  M.S.Lourenço, trad.,  Tratado Lógico-Filosófico & Investigações Filosóficas, 2ª edição revista, introd. 
Tiago Oliveira, (Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian, 1995), 596, §220.  
38 Alfred Hitchcok, in Psycho, The Hitchcok Collection, DVD, texto de Ramiro Cristóbal Muñoz, Linguagest, trad., (UE: Mediasatgroup, 
S.A, 2005), 26.   
39 « The train went on up the track out of sight, around one of the hills of burnt timber. Nick set down on the bundle of canvas and bedding 
the baggage man had pitched out of the door of the baggage car. There was no town, nothing but the rails and the burned-over country. The 
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onde outrora venceu a aridez. O lugar onde o passado e o presente se tangem, oferecendo-se 

como possibilidade de recomeço. Assim, cada fragmento roubado à terra inóspita e restituído 

com linhas de pesca à corrente do rio é a marca que as suas mãos esculpem na paisagem, 

transfigurando os destroços da cidade consumida por um fogo voraz em novo mundo. Um 

mundo real, porque conquistado à secura pela força invicta do olhar. O olhar de quem sabe 

reconhecer na aridez o princípio da metamorfose. O olhar de quem lavra caminho na fricção 

angustiosa até saciar a perda.  

A este gesto de compensação, que não é menos do que uma demanda de felicidade, 

chamo “antropomorfismo”, e é a partir dele que leio o universo romanesco de Hemingway, 

especialmente, as suas concepções estética e retórica. Sobre o pessimismo do autor, diz Sena 

que ele revela “uma ciência muito certa dos limites humanos”, e nem poderia ser de outra 

forma quando, a certa altura da narrativa, se mostra que um homem pode ser destruído, mas 

derrotado nunca. Esta é desforra irónica do homem sobre a natureza, que o despojou da sua 

maior fortuna, submetendo-a ao seu jugo, após árdua peleja, no momento em que dela se 

liberta para considerar a relação, ou o gesto que deu forma a este debate, ao invés do objecto. 

O uso do termo “pessimismo” é inapropriado a este conto, porque a negatividade, no sentido 

Sartriano de néant, tem aqui um papel criativo. Hemingway, leitor de Sartre e da tradição 

bíblica judaico-cristã, usará de modo próprio o vocabulário conceptual de cada filão, como 

adiante mostrarei, e sobre ele erguerá uma visão da arte nos antípodas do velho dualismo, ou 

de quaisquer descrições robustas da psique. Ainda que as suas paisagens venham imbuídas 

de uma negatividade que tinge de morte as mãos do autor, não se vislumbram nesta obra 

sinais de pessimismo, porque não há corpo finito que possa responder à sua inquietação, nem 

perda que possa derrotá-lo. Só a luta, constante e infinitamente repetível, o distingue, como 

uma diferença de visão em torno de que se alicerça a sua autobiografia. O que sobra do seu 

combate é, justamente, o seu esqueleto, a ruína que gera um novo recomeço. A tropologia de 

Hemingway está impregnada desse vazio e não aspira à constituição de imagens definitivas, 

porque essas seriam um antídoto à possibilidade de repetição. E é, no incessante recomeço, 

que radica a metáfora, de que o antropomorfismo é apenas um caso particular.  

 A ideia de conversão, herdada da teologia cristã, será um auxiliar útil na leitura de 

Hemingway, no sentido em que permitirá circunscrever em que consiste a negatividade de 

uma obra que admite a destruição, mas nunca a derrota. A conversão do apóstolo Paulo lança 

                                                                                                                                                                                   

thirteen saloons that had lined the one street of Seney had not left a trace. The foundations of the Mansion House hotel stuck up above the 
ground. The stone was chipped and split by the fire. It was all that was left of the town of Seney. Even the surface had been burned off the 
ground. Nick looked at the burned over stretch of hillside, where he had expected to find the scattered houses of the town and then walked 
down the railroad track to the bridge over the river. The river was there.» in opus cit., p.7 (nota 2), 143. 
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o mote: São Paulo, culpado, viu Cristo. A forma alucinatória da sua culpa redimida é a 

expressão da metamorfose de Saulo em Paulo. O que está em causa, na assunção da 

diferença que está na origem do antropomorfismo, é um conceito de criação ex- nihilo, como 

o expõe o Génesis, no Antigo Testamento. A conjugação do velho e do novo, representada 

aqui na unidade do mestre e do discípulo, e, especialmente, no modo como este reanima 

aquele até lhe insuflar uma nova vida, é a leitura, à luz dos Actos dos Apóstolos, do conceito 

de criação: o Génesis, lido pelos apóstolos, corporiza a fé na imagem de Cristo e responde a 

uma necessidade íntima de compensar a falha original. Há uma carência de ser que precisa 

de ser preenchida e ganha um aspecto antropomórfico, à medida que o vácuo vai sendo 

compensado pelas imagens, que adquirem, às mãos do criador, uma forma sinestésica. As 

sensações emergem sobre um fundo sem fundo, tal como as figuras com que povoam a 

aridez primitiva, e, do mesmo modo que as gravuras, são relíquias a partir de que é possível 

criar um mundo humano.  

Este é, aliás, o ponto de Vico quando descreve o nascimento de Júpiter: tem a forma 

do medo e do espanto que os primeiros gentílicos sentiram. A captura do peixe tem, aqui, o 

mesmo sentido: responde a um vácuo que é preciso colmatar para que o mundo se torne 

menos inóspito. A pesca é o gesto da sua indagação, e o peixe, a coisa indagada. Esta terá a 

imaterialidade de um corpo descarnado, porque o acto que o produziu é vácuo e incorpóreo. 

Tem a duração do tempo da captura, ou da visão do animal à tona, findo o que, volta a 

delinear-se o gesto fundador. Esta é a resposta de Hemingway ao essencialismo cartesiano, 

segundo o qual o homem teria uma forma fixa. No caso do velho pescador, a única 

constância é a possibilidade de fazer, desfazer e refazer o gesto da sua fundação.  

 De notar, a propósito, uma diferença explícita entre as concepções pagã e a cristã de 

antropomorfismo: na tradição greco-romana, pede-se o sacrifício de animais como oblação, 

deixando incólume o homem; na tradição cristã, é o sacrifício do próprio ser humano que se 

requer, a fim de que, no esvaziamento de si, possa metamorfosear-se e, deste modo, adquirir 

o valor de pessoa, ou de relatio subsistens, conforme Ratzinger40. A ideia de conversão, 

como adiante demonstrarei, verificar-se-á um conceito útil à descrição do itinerário 

                                                           
40 «Podemos dizer que o amor constitui sempre algum tipo de imortalidade; até nos níveis pré-humanos, sob a forma da conservação da 
espécie, ele aponta nessa direcção. E essa imortalidade não é um aspecto secundário para ele, algo que ele opere entre outras coisas, 
tratando-se, na verdade, da sua essência propriamente dita. Invertendo esta afirmação, podemos dizer também que a imortalidade é sempre 
um produto do amor, não provindo nunca da autarquia de quem se basta a si mesmo. Podemos até atrever-nos a afirmar que esta frase, 
quando bem entendida, vale até em relação a Deus tal como Ele é visto na fé cristã. Frente a tudo o que passa, também Deus é ser e existir 
por excelência, porque as suas três pessoas estão voltadas umas para as outras e fundem-Se umas nas outras no amor, que é a substância do 
acto de amor absoluto e totalmente «relativo» que vive exclusivamente no relacionamento mútuo. Não é a autarquia que é divina dissemo-
lo anteriormente, porque ela só se conhece a si mesma; vimos que a revolução na visão cristã do mundo e de Deus, em relação à 
Antiguidade, está no facto de ela entender o «absoluto» como «relatividade» absoluta, como relatio subsistens.», in  Joseph Ratzinger, 
Einfübrung in das Christentum – Vorlesungen über das apostoliche Glaubensbekenntis, Alfred j. Keller, trad. (para versão brasileira de 
Edições Loyola), Principa, (adaptação linguística da versão brasileira), Introdução ao Cristianismo – Prelecções sobre o «Símbolo 
Apostólico» 1ª ed. (São João do Estoril, Cascais: Principia, Publicações Universitárias e Científicas, Lda., 2005), 221-222. 
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biográfico do herói, porque é do sacrifício do homem que trata O Velho e o Mar, da 

consciência de si no abismo, revelada no espaço e no tempo da sua figuração.  

Os princípios aqui defendidos não podem, todavia, limitar-se à simples enunciação. 

Precisam de ser corroborados, na análise dos mais ínfimos gestos e das mais subtis palavras, 

porque, no mundo intencionalmente despojado de Hemingway, não há nada que não seja 

essencial. Findo este preâmbulo, interessa-me, por ora, regressar à leitura e observar os 

detalhes que, no leito deste grande rio, hão-de fluir para o mar, onde nos aguardam o peixe 

desejado e os tubarões fatídicos. 

 Entremos, de novo, na choupana do velho, para assistir ao resto do diálogo, que 

assinala, como se fora uma cerimónia de iniciação, a largada dos barcos para o vasto oceano, 

ainda que sigam caminhos paralelos. 

 

A raiz quadrada de menos um 

 

No ritual das conversas que antecede e inspira a saída do velho para o mar, a última é 

especialmente instrutiva, porque nela se lê a génese moral do seu projecto fundador. Durante 

a ceia, que irmana os protagonistas na gratidão e na amizade, o assunto é o basebol, desporto 

caro ao velho, e para o qual orienta iterativamente o olhar do rapaz. O diálogo reactualiza a 

cena de instrução, com o propósito explícito de mostrar o valor superlativo de DiMaggio, a 

fim de que, por via da discussão do seu exemplo, o discípulo pudesse extrair recursos para o 

ofício. Na sua humildade, o rapaz dispõe-se a aprender e é gradualmente encaminhado para 

uma reflexão sobre a importância da perda no basebol, de que certamente extrairá 

consequências para a pesca. Esta conversa, prévia à saída do velho para o mar, é já 

premonitória da sua aventura, pois que nela se adivinha, ainda que de forma embrionária e 

sub-reptícia, a narrativa heróica da luta que ele trava, nas águas inclementes do Golfo, para 

salvar a presa dos tubarões. Indirectamente, através do valor exemplificativo de DiMaggio 

no basebol, esboça-se o primeiro sinal que há-de permitir ver na perda do objecto capturado 

um fundamento do acto piscatório que, como veremos à medida da análise, e em particular 

no último capítulo, terá uma especial relevância para a tese de que, em Hemingway, a arte 

poética é um gesto fundador que pode ser interpretado como conversão, ou metamorfose.  

Para encetar o diálogo enquanto jantam, o velho manifesta-se de viva voz sobre a 

excelência da carne que degusta, e, como antes se disse, evoca metonimicamente a 

excelência da companhia, bem como a gratidão pela dádiva que o dono do Terraço lhes 

fizera. O rapaz, feliz por dispor da atenção do mestre e com ele poder partilhar a reunificação 
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do vínculo que lhes cimentava a amizade, pede-lhe que o instrua sobre o basebol: «“Tell me 

about the baseball”, the boy asked him.”» (Idem:15). Neste gesto, constitui-se novamente 

discípulo e outorga ao antigo companheiro o papel de mestre na arte de interpretar as acções 

dos jogadores de basebol. O velho, não exibindo o menor laivo de cepticismo quanto ao 

facto, reitera a posição antes sustentada: «“ In the American League it is the Yankees as I 

said”, the old man said happily.”» (Idem: 15). Mas o rapaz, habituado a associar a vitória ao 

êxito expresso no resultado de uma acção, e não à acção propriamente dita, que seria, deste 

ponto de vista, dispensável ou até elidível, contrapõe: «“ They lost today.”» (Idem: 15). A 

este argumento, o velho reage com a sapiência de quem andava nas lides há muitos anos e 

conhecia melhor do que ninguém o sabor da destruição, mostrando-lhe que a perda, no 

basebol como na pesca, não é relevante para a determinação das qualidades superlativas dos 

Yankees, nem para a afirmação da incomensurabilidade de DiMaggio: «“That means 

nothing. The Great DiMaggio is himself again.”» (Idem: 15). Todavia, o rapaz, que desejava 

ver com os seus próprios olhos os predicados dos heróis que nutriam a imaginação do seu 

velho mestre, volta a assumir uma posição indagadora e, qual génio maligno de assonância 

socrática, retorque: «“They have other men on the team.”» (Idem: 15). Mas o velho, que 

tinha assumido no decurso da conversa o papel de professor, e sentia, por isso, o dever de o 

preparar para a interpretação de acções, enuncia a frase sobre que repousa todo o seu 

entendimento do basebol, ou da pesca, ou da literatura: «“Naturally. But he makes the 

difference.”» (Idem: 15). E, acrescenta, para clarificação dos seus desígnios, embora de 

forma indirecta:  «“In the other league, between Brooklyn and Philadelphia I must take 

Brooklyn. But then I think of Dick Sisler and those great drives in the old park.”» (Idem: 15).  

A escolha de uma equipa, em detrimento de outra e do seu valor de jogo, não deve 

ser feita de forma apriorística. Deve preterir-se à observação geral a análise do particular, 

comparando entre si os casos, a fim de lhes determinar a especificidade e poder finalmente 

ajuizá-los, com a certeza de quem construiu por mãos próprias o seu valor respectivo. 

Capturar a diferença que singulariza no geral um caso particular é o trabalho do intérprete, e 

é para ele que o velho encaminha o olhar ainda desorientado do seu educando. Quando lhe 

expõe as suas preferências, que divergem consoante o campeonato e a individualidade que o 

encabeça, o velho mostra-lhe quão subtil e detalhada pode ser a interpretação de acções. 

Basta acrescentar a um ponto de vista a consideração de um elemento ainda não 

reconhecido, para que a equação das possibilidades mude, e com elas, o sentido da 

deliberação. O rapaz, que conhecia a técnica de Dick Sisler, completa o raciocínio do mestre 



Gestos Fundadores 

 

 Uma Leitura de Ernest Hemingway, The Old Man And The Sea. Página 53 
 

com a exposição do motivo por que se converteu num jogador especial dentro do grupo: 

«“There was nothing ever like them. He hits the longest ball I have ever seen”» (Idem: 16).  

É provável que o rapaz tivesse razão em admitir que o mérito de Dick estivesse na 

sua capacidade de bater a bola mais comprida, mas o velho, que queria levar por diante a 

educação do pupilo, expondo-o à consideração de modelos que, pela sua 

incomensurabilidade, pudessem instigá-lo à repetição, estima insuficiente que a competência 

técnica, por mais destra que seja, possa ter um efeito verdadeiramente inspirador. Dick Sisler 

distinguir-se-ia por uma perícia superior à média, mas isso não invalidava que os outros não 

fossem também eles capazes de bater bolas, só que o executavam numa extensão mais 

reduzida. O argumento da técnica, fundado na determinação matemática da sua grandeza 

relativa, era, pois, o único critério para a sua supremacia. Faltava ao seu gesto a grandeza 

moral que se reconhece em DiMaggio e o predicado correlativo da sua incomensurabilidade.  

Julgando pouco significativa a excelência de Dick Sisler, o velho interrompe a 

exposição dos motivos que o distinguiriam e desvia a conversa para a rememoração do seu 

herói. Então, pergunta ao rapaz se ainda se lembrava das vezes que o tinham visto no 

Terraço: «“Do you remember when he used to come to the Terrace? I wanted to take him 

fishing but I was too timid to ask him. Then I asked you to ask him and you were too 

timid.”» (Idem: 16). A pesca e o basebol fundem-se, aqui, na memória de um gesto que ficou 

por cumprir: o de levar o grande DiMaggio à pesca. A timidez e a vergonha, sinal de auto-

deflação diante do objecto de fascínio, impossibilitaram a concretização do sonho de 

identidade. Um erro crasso diz o rapaz, visto que impediu a constituição de um vínculo que 

pudesse ser rememorado: «“ I know. It was a great mistake. He might have gone with us. 

Then we would have that for all our lives.”» (Idem: 16). Mas num mundo onde as ruínas são 

a origem da criação, de nada serviria uma viagem em que os heróis e os seus admiradores 

coabitassem, in praesentia, pois que não é de reminiscência que se faz a pesca. A prová-lo 

está a resposta do velho: «“I would like to take the great DiMaggio fishing”, the old man 

said. “They say his father was a fisherman. Maybe he was poor as we are and would 

understand.”» (Idem: 16). O velho sofistica a sua argumentação e substitui a visão idólatra 

que encontra na timidez o seu corolário, pela exposição dos motivos do seu desejo: 

DiMaggio era filho de pescador e compreenderia as agruras por que passavam.  

A pobreza e a filiação são os requisitos necessários para acompanhar o pescador na 

faina, pois só a privação e os ensinamentos que se reconhecem a um pai, ou a um fundador, 

permitem criar o vínculo capaz de mover à repetição. Compreender o destino destes homens 

é seguir com eles no barco, sentindo, em alto mar, as suas dores mais profundas. É afrontar o 
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mais severo desamparo e, de coração aberto, pugnar sem tréguas contra os tubarões 

destemidos. É, por fim, regressar à costa, trazendo no esquife a imagem descarnada do seu 

gesto. É tornar-se pescador, como ele, a partir de DiMaggio. Eis o que se pede ao intérprete: 

que traduza nos seus próprios termos a diferença, que fascina e repele. Isto é, que a 

metamorfoseie na sua própria linguagem, por um acto de assimilação destruidora a que se 

chama “repetição”, desde Kierkegaard41. Neste programa, mora a mais íntima ambição de 

Hemingway: traduzir Cézanne em palavras. Nas suas próprias palavras. Mas, para que o 

intérprete empobreça e se torne filho de pescador será preciso que abdique da suave quietude 

das esplanadas havanesas, onde, ao entardecer, observa entre duas cervejas displicentes o 

regresso afadigado dos homens do mar. Então, estará pronto para seguir o seu velho amigo, e 

pai de imitação, na senda do grande peixe. Acima de tudo, pede-se-lhe que não sucumba à 

adversidade quando a imagem descarnada do seu gesto lhe for restituída, porém, que a traga 

de volta à costa para que a memória póstuma o repita. É preciso, pois, que o paradoxo gerado 

na injustiça da perda possa comover e inspirar a sua imitação. A simpatia ou a compaixão 

pertencem ao legado teológico que Hemingway traduziu, e que oferece, qual dono do 

Terraço, para nosso alimento. 

 Imaturo na compreensão dos valores de pobreza e de paternidade, o rapaz contrapõe 

aos argumentos do mestre a informação de que o pai de Sisler nunca foi pobre e que terá 

começado a jogar nos campeonatos logo em tenra idade. Mas o velho evoca a própria 

experiência como contraponto e mostra ao rapaz que a sua infância, longe ter sido o palco de 

conflitos e estratégias, foi o berço onde as sensações se fundiram, dando origem à formação 

da sua primeira imagem, que era marinha: «“When I was your age I was before the mast on 

square-rigged ship that ran to Africa and I have seen lions on the beaches in the evening.”» 

(Idem: 16). O rapaz, que não compreendia o valor deste sonho na história de vida do seu 

interlocutor, diz-lhe apenas que o conhecia porque ele já lho havia contado. Ignorava a 

conexão entre a imagem dos leões nas praias, ao anoitecer, quando se dirigia rumo a África, 

e a interpretação que o velho fazia das acções dos jogadores com o propósito de mostrar a 

eminência de DiMaggio. Seria legítimo intuir um vínculo entre realidades aparentemente tão 

discrepantes? Se sim, qual a sua forma? O velho, que adivinhava a perplexidade do rapaz, 

devolve-lhe a interrogação: «“ Should we talk about Africa or about baseball?”» (Idem: 16), 

ao que o rapaz responde: «“Baseball I think”, “the boy said. “Tell me about the great John J. 

McGraw”. He said Jota for J.”» (Idem: 16). O velho sonho de infância moldava o carácter do 

pescador. E o jogo que aprendera, quando seguia de marujo rumo a África, tinha a 
                                                           
41 Opus cit., p.26 (nota 23). 



Gestos Fundadores 

 

 Uma Leitura de Ernest Hemingway, The Old Man And The Sea. Página 55 
 

imaterialidade absurda de uma visão, sendo os leões as figuras espectrais que os seus olhos 

misturavam com o anoitecer. A pesca e o basebol, unidos numa imagem sintética, são 

reminiscências do velho sonho, que irrompe, obcecadamente, na maturidade.  

A fusão do basebol e da pesca mostra que a interpretação de acções não se atém à 

análise da perícia dos jogadores, mas recorre à memória poética das origens, para evocar a 

síntese de elementos aparentemente discordantes, de modo que deles resulte a criação de 

uma nova visão. Os leões são um leitmotiv que reevoca sucessivamente a unidade sinestésica 

como princípio criativo. A prova do seu argumento acerca da leitura de acções no basebol 

está na resposta que dá ao rapaz sobre o valor de John J. McGraw: «“He used to come to the 

Terrace sometimes too in the older days. But he was rough and harsh-spoken and difficult 

when he was drinking. His mind was on horses as well as baseball. At least he carried lists of 

horses at all times in his pocket and frequently spoke the names of horses on the 

telephone.”» (Idem: 17). Curiosamente, longe de incidir sobre os detalhes técnicos da sua 

prestação em campo, o comentário evoca aspectos, aparentemente laterais, como o facto de 

McGraw ser bruto, ter mau vinho e trazer a cabeça tão cheia de cavalos como de basebol, 

pois andava sempre com as listas dos seus nomes na algibeira e até os repetia ao telefone. 

Serão estes factos pertinentes à avaliação do jogador? Os que se detêm na observação da 

técnica responderiam decerto negativamente, mas Hemingway, para quem a entrega ao jogo 

deve ser incondicional, considera-os essenciais. Assim, os maus modos do jogador são sinais 

de uma arrogância inconciliável com o princípio de pobreza, ou de humildade, que rege a 

acção dos grandes jogadores. São contrários à capacidade de auto-correcção que exibem 

quando reajustam o desempenho ao intento e zelam, deste modo, pela sua auto-educação 

progressiva. Ao invés, a rudeza de McGraw é própria de quem nega o valor da aprendizagem 

e, recusando tomar-se como objecto putativo de interpretação, persevera na sobranceria por 

falta de sentido revisionista.  

Não menos importante é a referência que o velho faz aos cavalos que, diz, ocupavam 

tanto espaço na cabeça de McGraw como o basebol. Esta descrição tem um duplo sentido: 

por um lado, o de mostrar que não havia da parte deste jogador uma entrega incondicional ao 

basebol, como é próprio dos grandes que, segundo Hemingway, não podem sequer casar-se, 

tal a intimidade do vínculo que os liga ao jogo42; por outro, o de revelar a bestialidade de 

                                                           
42 A diferença entre o amor intransitivo que sustenta a descrição da fé segundo Ratzinger e o amor que se compraz no dualismo é descrito 
por Hemingway no texto On Writing, p.8 (nota 5), nos seguintes termos: «Bill´s dentist is as bad the other way about fishing. Bill Bird, that 
is. Once Bill meant Bill Smith. Now it means Bill Bird. Bill Bird was in Paris now. When he married he lost Bill Smith, Odgar, the Ghee, 
all the old gang. Was it because they were virgins? The Ghee certainly was not. No, he lost them because he admitted by marrying that 
something was more important than the fishing. He had built it all up. Bill had never fished before they met. Every place they had been 
together. The Black, The Sturgeon, the Pine Barrens, The Upper Minnie, all the little streams. Most about fishing he and Bill had 
discovered together.They worked on the farm and fished and took long trips in the woods from June to October. Bill always quit his Job 
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uma psique incapaz de atenuar o ímpeto que a move a agir com aspereza e incivilidade. Em 

certo sentido, o que Hemingway afirma é que McGraw precisa de aperfeiçoar-se no trato e, 

portanto, na humanidade, para que possa elevar-se à categoria de grande jogador, o que 

corrobora a tese de que não basta apreciar a técnica para ajuizar o valor distintivo de um 

jogador.  

O rapaz, decerto intrigado pela leitura dos factos, contraria a posição do velho com 

uma observação sobre as qualidades de liderança de McGraw: «“ He was a great manager”, 

the boy said. “My father thinks he was the greatest.”» (Idem: 17), ao que o velho reage, num 

tom sarcástico, dizendo que o argumento do seu pai era apenas o do hábito, facto incapaz de 

provar a grandeza de alma, pois que nada havia que particularizasse o seu gesto, 

distinguindo-o diametralmente dos restantes: «“ Because he came here the most times”, the 

old man said. “If Durocher had continued to come here each year your father would think 

him the greatest manager.”» (Idem: 17). O que estava em causa na posição do pai do rapaz 

era justamente a sua cegueira relativamente à percepção de diferenças, visto que, sendo 

McGraw comutável com Durocher, nada havia que os cindisse do ponto de vista do gesto, ou 

do carácter, apenas a iteração de um facto sem relevância moral, quando mensurado com a 

aspereza de trato que o levava, incivilmente, a preterir as pessoas aos cavalos. 

Diante de mais uma derrota argumentativa, o rapaz pergunta-lhe, então, quem seria o 

maior de todos os chefes, se Luque ou Mike Gonzalez, ao que o velho responde que lhe é 

indiferente, já que, para ele, são iguais. Esta afirmação mostra que a diferença não é um dado 

susceptível de se perceber necessária e indiscriminadamente. O pescador tinha tacto para 

saber quando, como, e por que razão um jogador se demarcava do todo, ou, pelo contrário, 

quando não havia maneira de o fazer. O rapaz, que a pouco e pouco se apercebia da maneira 

como interpretava os jogos de basebol, testemunha-lhe o valor da sua aprendizagem com 

uma observação conclusiva: «“And the best fisherman is you.”» (Idem: 17). Tinha 

aprendido, no decurso da conversa, que o melhor pescador era o melhor leitor de basebol. 

                                                                                                                                                                                   

every spring. So did he. Ezra thought fishing was a joke. Bill forgave him the fishing he had done before they met. He forgave him all the 
rivers. He was really proud of them. It was like a girl about others girls. If they were before they did not matter. But after was different. 
That was why he lost them, he guessed. They were all married to fishing. Ezra thought fishing was a joke. So did most everybody. He´d 
been married to it before he married Helen. Really married to it. It wasn´t any joke. So he lost them all. Helen thought it was because they 
didn´t like her. Nick sat down on a boulder in the shade and hung his sack down into the river. The water swirled around both sides of the 
boulder. (It was cool in the shade. The bank of the river was sandy under the edge of the trees. There were mink tracks in the sand.) He 
might as well be out of the heat. The rock was dry and cool. He sat letting the water run out of his boots down the side of the rock. Helen 
thought it was because they did not like her. She really did. Gosh, he remembered the horror he used to have of people getting married. It 
was funny. Probably it was because he had always been with older people, nonmarrying people. Odgar always wanted to marry Kate. Kate 
wouldn´t ever marry anybody. She and Odgar always quarreling about it but Odgar did not want anybody else and Kate wouldn´t have 
anybody. She wanted them to be just as good friends and Odgar wanted to be friends and they were always miserable and quarreled trying 
to be. It was the Madame planted all that asceticism. The Ghee went with girls in houses in Chicago but he had it, too. Nick had had it, too. 
It was all a fake. You had this fake ideal planted in you and then you lived your life to it. All the love went into fishing and the summer. He 
had loved it more than anything. » 625-626   
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Humildemente, o velho nega o elogio que lhe é atribuído, volvendo-o a outros: «“No. I know 

others better.”» (Idem: 17), ao que o rapaz reage, corroborando, uma vez mais, a lição do 

mestre no que concerne a capacidade de ver no geral o particular: «“ Qué va”, the boy said. 

“There are many good fishermen and some great ones. But there is only you.”» (Idem: 17). 

E, porque a gratidão era uma qualidade dos pescadores que nada tomavam de empréstimo, o 

velho agradece, exprimindo assim a sua alegria por mais um passo conquistado na educação 

do pupilo, e, de forma quase premonitória, manifesta o desejo de que não apareça um peixe 

tão grande que os desminta: «“Thank you. You make me happy. I hope no fish will come 

along so great that he will prove us wrong.”» (Idem: 17). Com efeito, a irrupção de um 

animal cujo porte o tornasse irredutível à captura derrogaria a competência do pescador, 

obrigando-o, decerto, a uma revisão de todo o saber adquirido. Mas o rapaz sabia que um 

peixe dessa envergadura nunca apareceria a um homem tão forte como o mestre, ao que este 

objecta, com um laivo de ironia, que na ausência de força, sobejam algumas manhas 

acumuladas ao longo de anos de faina. Mas, seriam essas habilidades suficientes face ao 

maior peixe visto? Haveria técnica ou prudência que se aplicasse a um caso singular e 

inusitado? A resposta ser-lhe-á dada, à medida da viagem.  

Em suma, ao longo de toda a conversa, o velho procura instruir o rapaz sobre a 

insignificância da perda quando associada ao valor dos resultados, o mérito da tenacidade e a 

valia da gratidão, indicadores morais que traduzem o olhar invicto do pescador. O único 

capaz de ver no universal sinais do particular, lendo nos interstícios do silêncio as marcas 

subtis da diferença. DiMaggio é o rosto dessa diferenciação. Ele é, aos olhos do velho, o 

incomensurável que procura traduzir na arte pescar, ou, se prorrogarmos a analogia, o 

Cézanne que Hemingway deseja converter em palavras43. Os detalhes sobre que repousa a 

sua leitura, aparentemente anódinos ou laterais, como o facto de ser pobre e do seu pai ter 

sido pescador, são valorizados a favor de uma ideia da personagem, em detrimento de um 

olhar simplista que se circunscrevesse, como seria de esperar numa perspectiva factual, à 

observação estrita do resultado. O modo como o diálogo entrelaça os fios tendentes a fazer 

sobressair da generalidade o semblante único de DiMaggio é a prova de que a visão final do 

herói de basebol é o produto de um gesto criador, e não, como advoga a tradição pós-

cartesiana, um fenómeno imediato da consciência que dispensasse a interposição de um 

mediador ou intérprete.  

A imanência não é uma propriedade da visão, e não pode fundar o acto de interpretar 

acções ou intenções. Assim, quando o velho afirma que a diferença está nele, «“But he 
                                                           
43  Sobre Nick, heterónimo de Hemingway, diz o próprio: « He wanted to write like Cezanne painted. » Ibidem, 629. 
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makes the difference.”» (Idem: 16), o que faz é repetir o episódio das gravuras, por via das 

quais evocava a presença da mulher já morta, porque é sob a forma metonímica da 

adivinhação que encontra um análogo para a pesca capaz compensar a ausência de caça. 

DiMaggio é uma figura de intersecção, a imagem onde os seus olhos viram uma esperança 

de captura. A tradução, no sentido de Hemingway, procura na diferença, única e irrepetível, 

o princípio da comensurabilidade e outorga ao intérprete a responsabilidade de adivinhar o 

que não é dito, mas apenas sugerido. A tarefa deste pescador é árdua e persegui-lo-á, 

enquanto for capaz de ver uma coisa como outra.  

Os exemplos de grandeza apresentados pelo rapaz são sucessivamente contrapostos 

aos do velho, que lhe mostra que a excelsitude não pode circunscrever-se ao efeito, devendo 

limitar-se ao gesto que é testemunha do carácter. A factualidade do ganho ou da perda, 

excessivamente restrita, pelo que desinteressante, não tem relevância quando comparada 

com as suas acções, porque não concorre para a formação do seu perfil moral: o modo como 

McGraw falava, as listas de cavalos que tinha na algibeira e os nomes que vociferava ao 

telefone eram manifestações do seu carácter, que destronavam, do ponto de vista da 

importância, os seus resultados de jogo ou os pormenores da sua técnica. Toda a passagem é 

sobre escolhas, ou intenções, reveladas num sentido extra-factual. O que conta não é o 

imediato de uma atitude, mas que da conjugação das acções possa salientar-se um traço de 

personalidade. E o modo como este jogador age revela o estado larvar da sua humanidade.  

A disparidade de visões que, no início da história, constitui o velho como objecto de 

interpretação, expande-se agora à escolha dos heróis e à determinação da sua singularidade. 

A referência do rapaz à opinião do seu pai sobre as qualidades de J. McGraw, por exemplo, é 

desmentida pelo velho, com a tese de que a frequência da sua aparição pública não contribui 

para a expressão da sua individualidade. Ao contrário de DiMaggio, que é único e por isso 

faz a diferença, McGraw é substituível por outro que viesse com a mesma periodicidade à 

taberna dos pescadores.  

A descoincidência de visões configurada na escolha dos modelos instancia uma 

divergência sobre modos de interpretar acções. É na percepção do que não é óbvio que 

incide a preferência do velho, porque a leitura é um trabalho que não cessa e, por isso, o 

convoca obcecadamente. No final, o rapaz escolhe o seu mestre como pai de imitação, e 

elege-o o melhor dos pescadores. Esta afirmação pode parecer um paradoxo, se nos 

ativermos à escassez de oitenta e quatro dias de captura, mas o rapaz aprendeu que o 

importante não é o objecto, mas a relação que o institui: o que importa em DiMaggio não é 

que ganhe uma partida, mas que, no acto de jogar, sobressaia e faça a diferença. À sua 
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imagem, o velho, cuja estranheza lhe dá um contorno singular, porque heterogéneo 

relativamente ao comum dos pescadores, ganha, pouco a pouco, relevo e autonomia.  

A diferença exige o seu reconhecimento através da leitura. Esta, todavia, não procede 

do imediato, mas constrói-se em torno de uma aglomeração de sinais que se tornam 

expressivos num contexto particular de relações. Ver uma coisa como outra é, em certo 

sentido, uma forma de heteronímia em que alguém reconhece na diferença o familiar: São 

Paulo em Cristo, ou a mulher nas gravuras da Virgem de Cobre. É um olhar que aponta para 

o meio, para a relação em vez do objecto. Os filósofos pós-cartesianos concebiam o 

dualismo como uma diferença entre coisas, ignorando a opacidade da medium, o que os 

levou a preterir a metáfora, dúbia e pouco rigorosa, à paráfrase, clarificadora e certa. A 

resposta de Vico, na Ciência Nova, está em considerar que a maneira, antropomórfica por 

excelência, é a própria génese dos factos, o que corrobora através da descrição do 

nascimento de Júpiter. A ideia de uma explicação de mão invisível radica, pois, no 

esquecimento do meio, ou mais precisamente, no esquecimento da origem relacional do 

mundo, irredutivelmente humano.  

Neste momento da história, o velho ainda não pode ser considerado o melhor dos 

pescadores, como afirma entusiasticamente o rapaz, porque não provou, no mar, que merece 

tal epíteto. Ele é somente a relação entre o que foi e já não é, e o que pode vir a ser. 

Exprime-se, temporalmente, como uma diferença entre o velho e o novo. A procura da 

unidade perdida através de rituais e gestos de imitação tem como propósito cimentar a 

amizade entre os intervenientes e fortalecer o laço de aprendizagem que os inspira 

reciprocamente. O passado de união cindira-se no abismo em que o presente se 

metamorfoseou, fruto das interdições fixadas ao rapaz, tendo deixado um vácuo de ser, que 

ambos tentam suprir nas conversas em que recordam os velhos tempos da pesca e a memória 

dos grandes jogadores. A equação temporal cristalizada na representação do velho e do rapaz 

é a forma imagética da compensação, um presente sem presença que luta por encontrar a 

forma que o preencha. Mas o velho em breve compreenderá que, restituído o vínculo que lhe 

avigora o ânimo, terá que sair sozinho para o mar, porque é a si mesmo que procura, e não há 

experiência de si em segunda mão. É um gesto de maturidade abandonar o seu fiel e único 

amigo para seguir o seu caminho, que, no fim, lhe oferecerá como testemunho de provação e 

amor.  

Ao longo desta conversa, o rapaz anima o velho: dá-lhe voz, rosto, e descreve-o 

como o melhor dos pescadores, não porque tivesse capturado algum peixe, mas porque 

aprendeu a reconhecer os predicados morais de que se fazem os grandes jogadores. À 
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medida que prossegue a sua instrução, aprende a identificar as marcas que elevam aquele 

velho sem qualidades da massa indiferenciada. A fé, que desde o início da história irmana os 

protagonistas neste projecto comum de pesca, alicerça-se na capacidade de ler através de 

indícios, reconstruindo o rosto que não há através de uma síntese, idiomática e 

conceptualmente própria. Ver uma coisa como se fosse outra é, pois, a sua maneira de 

compensar a aridez de oitenta e quatro dias sem pescado.  

O menosprezo pela factualidade, que aproxima poetas e homens de fé, distinguindo-

os de todas as formas de cepticismo e de materialismo, era o defeito de Nicodemos, incapaz 

de compreender a reversibilidade putativa das equações temporais: «“Como pode um 

homem nascer sendo velho? Porventura poderá entrar no ventre de sua mãe outra vez e 

nascer?”»44, ao que Jesus lhe respondeu: «“ Quem não nascer da água e do Espírito não pode 

ver o reino de Deus”.»45 O cepticismo de Nicodemos, fundado na positividade dos factos, 

encontrará o seu reverso no absurdo temporal em que São João exprime a sua fé e, deste 

modo, anuncia a vinda do Messias. «Este era aquele de quem eu disse: “O que vem depois 

de mim passou-me à frente, porque existia antes de mim.”»46 

A relação entre o velho e o novo figurada na amizade do mestre pelo discípulo, e 

inversamente, recorre de novo à tradição judaico-cristã, a fim de traduzir para o domínio dos 

estudos literários, noções teológicas como fé e conversão, as quais, como adiante veremos, 

encontram nos conceitos de metáfora e mimese os eixos em torno de que se articula o 

programa estético de Hemingway. A presunção de uma afinidade essencial entre crenças 

religiosas e origens poéticas tem, com efeito, uma raiz comum: um modo de expressão que 

se traduz na capacidade de ver uma coisa como outra. Esta é, aliás, a função da metáfora 

segundo Donald Davidson:  

 

The central error about metaphor is most easily attacked when it takes the form of a theory 
of metaphorical meaning, but behind that theory, and stable independently, is the thesis that 
associated with a metaphor is a cognitive content that its author wishes to convey and that the 
interpreter must grasp if he is to get the message. […] But in fact there is no limit to what a 
metaphor calls to our attention, and much of what we are caused to notice is not propositional in 
character. When we try to say what a metaphor “means” we soon realize there is no end to what we 
want to mention. If someone draws is finger along a coastline on a map, or mentions the beauty and 
deftness of a line in a Picasso etching, how many things are drawn to your attention? You might list 
a great many, but you could not finish since the idea of finishing has no clear application. How 
many facts of propositions are conveyed by a photograph? None, an infinity, or a great unstable 
fact? Bad question. A picture is not worth a thousand words, or any other number. Words are the 
wrong currency to exchange for a picture. 

It´s not only that we can´t provide an exhaustive catalogue of what has been attended to 
when we are led to see something in a new light; the difficulty is more fundamental: What we notice 
or see is not, in general propositional in character. Of course, it may be, and when it is, it usually 

                                                           
44Opus cit., p.12 (nota 15): (Jo, 3,4), 1734-1735. 
45Ibidem (Jo, 3, 5). 
46Ibidem (Jo, 1, 15). 
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may be stated in fairly plain words. But if I show you Wittgenstein´s duck- rabbit, and I say, “It´s a 
duck,” then with luck you see it as a duck; if I say “It´s a rabbit,” you see it as a rabbit. But no 
proposition expresses what I have led you to see. Perhaps you have come to realize that the drawing 
can be seen as a duck or as a rabbit. Seeing as is not seeing that. Metaphor makes us see one thing as 
another by making some literal statement that inspires or prompts the insight. Since in most cases 
what the metaphor prompts or inspires is not entirely, or even at all, recognition of some truth of 
fact, the attempt to give literal expression to the content of the metaphor is simply misguided. […] 
The critic tries to make his own art easier or more transparent in some respects than the original, but 
at the same time he tries to reproduce in others some of the effects the original had on him. In doing 
this the critic also and perhaps by the best method at his command, calls attention to the beauty or 
aptness, the hidden power, of the metaphor itself.47 

 
 

 Esta concepção reequaciona a tradição filosófica pós-cartesiana, porquanto revela o 

movimento tropológico que sustenta o dualismo e, ao invés de partir de uma noção robusta 

de psique, atém-se no valor relacional dos termos que a sustentam. A desocultação do 

medium, corporizada na passagem do objecto, concebido como ens substantialis, para a 

relação, tem como consequência o estabelecimento das origens poéticas da psique, e propõe 

uma noção transitiva da visão, pela consideração da sua forma relacional ou tropológica. 

Que a metáfora seja um acto conversivo, nos termos do qual uma realidade possa ser vista 

como outra, já o havia sugerido Emerson48, quando atribuiu ao poeta uma indirecção do 

olhar, que se replica, aliás, por via da imaginação, rainha das faculdades49 porquanto 

adivinha através de indícios, reconhecendo-os como mundo possível. A natureza alucinatória 

ou retórica da cena primitiva, que, na narrativa de Vico, equivale ao nascimento de Júpiter, 

supõe a unidade entre quem vê e o objecto de visão. Tal unidade, concebida a partir da ideia 

de criação, representa um momento oportunamente classificado de “antropomórfico”, que O 

Velho e o Mar almeja restituir.  

A dilatação da cena de instrução, que há-de repetir-se, como veremos, ao longo da 

narrativa, é a citação de um diálogo em que outro discípulo toma consciência de que a 

certeza, no seu caso, matemática, tem uma origem poética, no sentido de Vico: 

 

E foi a Matemática que o fez pensar nisso, ainda por causa daquelas ideias que lhe vieram 
sobre o infinito. 

E de facto, no meio da aula, a questão atravessou-se-lhe na cabeça e não o largou. Assim 
que a aula acabou, sentou-se a conversar com Beineberg, o único com quem poderia falar de coisas 
destas. 

- Olha lá, percebeste aquilo de há bocado? 
-O quê? 
-Aquilo dos números imaginários. 
-Percebi. Não é assim tão difícil. Tens apenas de te lembrar de que a raiz quadrada de 

menos um é a unidade de cálculo básica. 

                                                           
47 Donald Davidson, « What Metaphors Mean»,in On Metaphor, ed. by Sheldon Sacks (Chicago: The University of Chicago Press, 1979), 
44-45.   
48 Ralph Waldo Emerson, Self Reliance and Other Essays ed. (N.Y: Dover Thrift Editions, 1993), 65-82.  
49 Termo usado por Baudelaire para descrever a imaginação: «Mystérieuse faculté que cette reine des facultés! Elle touche à toutes les 
autres; elle les excite, elle les envoie au combat.» in « Salon de 1859», Œuvres Complètes, II, ed. (Paris: Editions Gallimard, Bibliothèque 
de la Pléiade, 1976), 619.  
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-Mas aí é que está! Essa raiz não existe. Qualquer número, positivo ou negativo, elevado 
ao quadrado, dá sempre um positivo. Por isso, não pode haver um número real que seja a raiz 
quadrada de uma grandeza negativa. 

-Tens razão. Mas porque é que não podemos tentar aplicar a operação da raiz quadrada a 
um número negativo? Naturalmente que o resultado nunca poderá ser um valor real, e é por isso que 
se chama imaginário a esse resultado. É como se disséssemos: neste lugar sempre se sentou alguém; 
vamos pôr também hoje uma cadeira aí; mesmo que ele entretanto tivesse morrido, nós 
continuávamos a fingir que ele vinha. 

-Mas como, se sabemos com certeza, com certeza matemática, que isso é impossível? 
-Continuamos a agir como se não fosse assim. Algum resultado a coisa há-de ter. Afinal, 

não acontece o mesmo com os números irracionais? Com uma divisão que tem sempre um resto, 
uma fracção a cujo valor nunca se chega, por mais que se calcule? E como é que imaginas duas 
linhas paralelas a tocarem-se no infinito? Eu acho que, se formos demasiado escrupulosos, a 
matemática deixa de existir.

 50 
 

Ao volante do Chevrolet 

 

A unidade entre o passado e o presente, esboçada sob o conceito de Gestos de 

imitação51 e retomada nos diálogos prévios à saída do velho para o mar, implica um 

princípio relacional ou metamórfico que, como veremos ao longo da análise, subtende o 

projecto de identidade. Neste ponto da narrativa, tentarei demonstrar como a concepção de 

gestos fundadores se articula com uma certa descrição de metáfora e põe em causa a tese de 

M. S. Lourenço, em À Sombra das Acácias em Flor52. 

 Segundo este autor, a imagem que se lhe oferece da estrada de Sintra, ao volante do 

seu carro, é tão singular que preenche amplamente a condição retórica a cumprir pela 

metáfora: o paradoxo. À sombra das acácias em flor, uma das prostitutas do Cacém tricota 

na sua lomba de estrada enquanto aguarda serenamente a chegada dos clientes. Esta visão é, 

no seu entender, absurda, porque justapõe dois estilos incongruentes, o licencioso e o 

doméstico, sendo a metáfora o efeito desta impossibilidade lógica. Assim, quanto mais 

bizarra a conjunção, mais vívido o tropo: 

 

As prostitutas do Cacém estão distribuídas por dois grupos de idade, as mais novas à volta 
dos vinte anos e as mais maduras depois dos trinta. Têm uma muito reduzida percepção da moda 
[…] O extraordinário na sua toilette é a completa ausência de inuendos sexuais, de alusões subtis ou 
manifestas ao acto do amor, de tal modo que a julgar pela sua toilette e pelo estilo em que o cabelo é 
arranjado, ter-se-ia a impressão de que quatro empregadas do serviço doméstico estão à espera de 
um automóvel que as transporte ao seu lugar de trabalho. […] Mas o conflito causado pela 
discrepância entre a maneira como as prostitutas do Cacém se vestem e a finalidade da sua espera na 
lomba da Estrada de Sintra é ainda mais acentuado pelo género de actividades a que se entregam 
enquanto esperam, a mais elementar das quais é um sono leve, o qual já tive ocasião de verificar 
mais do que uma vez: sentada numa pedra, junto a uma mimosa, a prostituta dorme um sono leve, 
mas do qual nem o ruído do motor do meu automóvel, ao passar nas suas imediações, a desperta. 
Não é invulgar vê-las a folhear e por vezes a ler uma revista, mas de longe o cúmulo do insólito é 
atingido por aquela prostituta de Cacém que em pé, na sua lomba de estrada, a meio caminho das 

                                                           
50 Robert Musil, Die Verwirrungen des Zöglings Törleb, João Barrento, trad., As Perturbações do Pupilo Törless. (Lisboa: Dom Quixote, 
2005), 129-130. 
51 Cf. p. 31 
52 M.S. Lourenço, «À Sombra das Acácias em Flor», in Os Degraus do Parnaso, ed. (Lisboa: O Independente, 1991), 32-36. 
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acácias, se encontra febrilmente a tricotar, olhando alternada e mecanicamente para mim e para o 
tricot, num paroxismo de justaposição de incongruências, o ultrabiedermieier com o licencioso. 

Esta situação satisfaz a exigência a cumprir pela metáfora poética, uma vez que não 
estamos perante uma comparação mas diante da justaposição de duas realidades completamente 
disjuntas, de modo que quanto maior é a distância entre os dois termos da metáfora, maior é o seu 
poder emocional e a sua realidade poética. 

Não há na percepção destas incongruências o menor grau de deliberação ou de 
premeditação, muito menos da parte da prostituta do Cacém que liga o locus suspectus junto das 
acácias a uma cena de quietude doméstica. A relação entre as duas realidades não é conceptualizada, 
a justaposição é fortuita e é essa a origem do seu poder magnético, da chama de luz gerada pela 
metáfora. O seu valor depende da beleza desta chama e, portanto, da diferença de potencial entre os 
dois condutores, de tal modo que quando a diferença é mínima, como no símile, não se vê sequer a 
chama. Não está ao nosso alcance prever a justaposição de realidades tão distantes, porque a nossa 
vida mental é regulada pelo princípio de uma relativa continuidade das imagens produzidas na 
consciência. Assim os dois momentos, à sombra das acácias em flor e a quietude biedermieier do 
tricot, não podem ser deduzidos um do outro: a corrente entre os dois termos é um produto da 
espontaneidade da consciência, da qual só percepcionamos a luminosidade.53 

  
 

 Contudo, o que a história do nosso velho pescador, falho de identidade, parece 

revelar até ao momento é que o valor de estranheza, a havê-lo, não é uma propriedade 

intrínseca dos elementos, já que não há combinatória capaz de assegurar, com antecedência e 

universalidade, o sentido de um texto. A incongruência que M. S Lourenço observa na 

justaposição do licencioso e do doméstico, mais do que um defeito de lógica adstrito à 

organização de uma sequência, descreve uma alteração de leitura nos termos da qual um 

texto, verbal ou não verbal, se metamorfoseia, sob o olhar inadvertido do observador, sem 

que haja correcção prévia nas palavras ou no traçado que desperte o reconhecimento de uma 

súbita alteração perceptiva. São Paulo, na estrada de Damasco, vê ruir o mundo em que se 

identificava como Saulo e, num lapso de identidade, reconhece-se outro, convertendo-se 

depois no apóstolo Paulo, fundador do cristianismo.  

Se, como penso, Teixeira de Pascoes54 tiver razão no modo como esculpe o perfil 

deste apóstolo, a estrada de Damasco não seria o palco por excelência da revelação, mas tão 

só o clímax de um debate que tem origem no homicídio e se traduz na culpa, que o 

condenará a uma errância sem tréguas até à completa redenção do seu crime, na apoteótica 

estrada. O caminho é o mesmo que percorrem os seus companheiros, no entanto, apenas 

Saulo é objecto de deslumbramento e metamorfose55. A debilidade momentânea dos sentidos 

expurga-o da memória do passado, para que nada, naquele instante fatal, possa mesclar o seu 

projecto de conversão. E, com a esperança no olhar, Paulo é restituído à vida como mentor 

do novo homem. Aquele que, tendo percebido as palavras de Cristo a Nicodemos, as 

                                                           
53 Ibidem, 35-36. 
54Teixeira de Pascoes, São Paulo, ed. (Lisboa: Assírio & Alvim, 2002). 
55 «Estava a caminho e já próximo de Damasco, quando se viu subitamente envolvido por uma intensa luz vinda do Céu. Caindo por terra, 
ouviu uma voz que lhe dizia: “ Saulo, Saulo, porque me persegues?” Ele perguntou: “Quem és Tu, Senhor?” Respondeu: “ Eu sou Jesus, a 
quem tu persegues. Ergue-te, entra na cidade e dir-te-ão o que tens de fazer.” Os seus companheiros de viagem tinham-se detido, 
emudecidos, ouvindo a voz, mas sem verem ninguém. Saulo ergueu-se do chão, mas, embora tivesse os olhos abertos, não via nada. Foi 
necessário levá-lo pela mão e, assim, entrou em Damasco, onde passou três dias sem ver, sem comer nem beber.» in opus cit., p.12 (nota 
15): (Act. 9, 3-9), 1793. 



Gestos Fundadores 

 

 Uma Leitura de Ernest Hemingway, The Old Man And The Sea. Página 64 
 

corporizara no gesto da sua própria metamorfose, legando-as à posteridade, como a memória 

de um gesto sempre renovado.  

Quando, anos depois, Santo Agostinho56 dá voz à sua própria metamorfose, cria um 

duplo de si mesmo numa admirável prosopopeia da primeira pessoa a que confere voz, 

acções e intenções. Mas, neste reconhecimento de si como outro, revela-se heterónimo, e 

perde definitivamente o ideal de coincidência consigo, pois que, no âmago da articulação 

confessional, mora um abismo que encontra na metáfora a sua expressão constitutiva. O que 

Wittgenstein decerto diria a este propósito, recorrendo à imagem clássica da Gestalt, a figura 

coelho - pato, seria: onde antes se via um coelho ou, reversivelmente, um pato, passa a ver-se 

“um coelho agora como um pato”57. A interposição do advérbio temporal “agora” é o traço 

que distingue a percepção da interpretação, já que altera o enfoque e passa da consideração 

do objecto (“o quê”), para a equação a sua natureza relacional, ou maneira (”como”). 

 Nesta ordem de ideias, a ambiguidade que se lê na descrição das prostitutas do 

Cacém não parece advir da aposição do licencioso e do doméstico, como se o predicado de 

incongruência lhe fosse inerente, mas da própria reversibilidade que permite que se tome 

uma coisa por outra. A natureza metafórica do olhar que reconhece às prostitutas do Cacém a 

impropriedade da síntese entre o licencioso e o doméstico não é sustentada por qualquer 

vínculo de necessidade, pois seria decerto imaginável figurar um contexto em que este liame 

se desconjuntasse. 

 Ao contrário de M.S. Lourenço, a justaposição de incongruências que satisfaria o 

princípio a cumprir pela metáfora não é um dado que se imponha à consciência com carácter 

universal, mas o efeito espectral do gesto que converte a irredutibilidade entre o tricô e a 

espera, numa unidade sincrética que se perpetua como tropo ou metáfora. O termo 

“justaposição de incongruências” preserva o dualismo e ignora que a percepção de 

individuais, configurada pela alternância “ver as prostitutas a tricotar” ou “vê-las à espera na 

sua lomba de estrada”, se tenha metamorfoseado numa expressão sintética mais complexa 

capaz de integrar a diferença na sua génese. Assim, a forma “ ver agora as prostitutas como 

domésticas exemplares” deflaciona o imediatismo da visão e confere à imagem apresentada 

uma substância relacional que a institui como objecto de interpretação. O absurdo que faria 

destas prostitutas um caso exemplar da metáfora é, portanto, um efeito metamórfico da 

leitura que pretere a consideração do objecto em prol da acção que o funda, sobre ela 

                                                           
56 Santo Agostinho, Confissões, trad. e notas de Arnaldo Espírito santo, João Beato e Maria Cristina de Castro- Maia de Sousa Pimentel, ed. 
(Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, 2004). 
57Opus cit., p.48 (nota 37), §8 -24. 
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erguendo um novo e subtil olhar. As prostitutas do Cacém são a expressão monstruosa desta 

alteração de enfoque, que define a posição de quem subitamente se reconhece o fulcro de 

todas as ambivalências e paradoxos. A metáfora é, deste ponto de vista, uma consciência de 

si como absurdo, ou relação.  

O projecto de identidade do velho e a metamorfose final do seu peixe em esqueleto 

descrevem, como adiante veremos, esta aprendizagem de si. O seu ser vai sendo impregnado 

desta negatividade essencial, que assimila no uso, até se metamorfosear na própria relação 

que institui. Dele ficará o espólio de uma luta, uma impressão de incongruência que será 

reiterada no gesto do seu incessante recomeço. Quando, mau grado o estado de desconjunção 

do peixe, a certa altura identificado como “semi-peixe”, o velho percebe que é obrigado a 

matar os tubarões, torna-se explícita a sua natureza relacional, ou absurda. A ironia é a figura 

que superintende a sua aprendizagem, enquanto lhe for dado compreender que precisa de 

matar o mais íntimo objecto de desejo para que possa emergir. A urgência de uma luta em 

que o herói arrisca a vida em prol de um ideal é a expressão da fé que bebeu em Abraão a 

infinitude do seu olhar distante. E é também a expressão de uma mudança de enfoque, nos 

termos da qual o homem se toma como projecto, ou ser potencialmente conversível. 

  O valor paradoxal da cena que se oferece ao observador, em trânsito pela estrada de 

Sintra, não está na justaposição de acções incongruentes, materializada no contraste entre as 

acácias em flor e a degradação do Cacém, mas no facto de a incongruência apenas se 

exprimir quando evocada por um olhar subtil, que logo se converte em palavras. A imagem 

das prostitutas do Cacém nada teria de idiossincrático, se não fosse a ambiguidade em que 

alguém reparou, e que ofereceu, como metáfora, ao leitor. Assim, a justaposição do 

licencioso e do doméstico não se impõe à consciência como um dado, é o efeito tropológico 

do gesto que opera a síntese dos termos e realça a sua putativa discrepância. A metáfora não 

é um apêndice à justaposição do tricô e da espera na lomba de estrada, é a própria condição 

do olhar que se surpreende autor de relações a que, retrospectivamente, confere valor ou 

sentido.  

Então, torna-se explícita a consciência de si como expressão angustiosa da perda. 

Quando Bernardo Soares58, por exemplo, diz sentir-se estranho nos seus próprios sentidos, 

está a insinuar que a corporização da metamorfose revela a impossibilidade de uma 

                                                           
58 «Lembro-me de repente de quando era criança, e via, como hoje não posso ver, a manhã raiar sobre a cidade. Ela então não raiava para 
mim, mas para a vida, porque então eu (não sendo consciente) era a vida. Via a manhã e tinha alegria; hoje vejo a manhã, e tenho alegria, e 
fico triste … A criança ficou mas emudeceu. Vejo como via, mas por trás dos olhos vejo-me vendo; e só com isto se me obscurece o sol e o 
verde das árvores é velho e as flores murcham antes de aparecidas. Sim, outrora eu era de aqui; hoje, a cada paisagem, nova para mim que 
seja, regresso estrangeiro, hóspede e peregrino da sua presentação, forasteiro do que do que vejo e ouço, velho de mim.» In O Livro do 
Desassossego composto por Bernardo Soares, ajudante de guarda-livros na cidade de Lisboa, ed. Richard Zenith (Lisboa: Assírio & 
Alvim, 2006), 322. 
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concordância ontológica. Álvaro de Campos, a expressão inflacionada da angústia em 

Fernando Pessoa, encontra em Ricardo Reis uma disposição formal que, no entanto, tem 

origem na negatividade constitutiva e primeva de Alberto Caeiro. Parece, então, que a 

estranheza que se lê na conjugação do licencioso e do doméstico é um efeito do olhar, ao 

volante do Chevrolet, pela estrada de Sintra, por não poder ficar em Lisboa.  

 

 O Corpo de Cristo 

 

Na história do velho pescador, como nos Actos dos Apóstolos, há um vazio de ser que 

o diálogo preenche, dotando-o de expressão e visibilidade a partir de um gesto retórico 

original que, sob a designação específica de personificação, ou prosopopeia, dá rosto e 

presença ao nada. A busca de identidade, através da sua constituição como pescador, é um 

gesto superlativo que, todavia, reflecte a expressão vácua do seu rosto. O que fica, como 

adiante veremos, do combate sobre-humano a que se oferece sem tréguas no alto mar, tem a 

forma paradoxal de um esqueleto, espólio da abundância perdida. Porém, o maior e mais 

sublime alguma vez visto, espelho da vontade indestrutível que marca um homem e molda a 

sua irredutibilidade na perpetuação do seu gesto fundador.  

A saída do velho para o mar tem origem num estado inicial de vazio e culmina na sua 

replicação, por via de um acto que imita a sua negatividade essencial, expondo-a, numa 

displicência quase irónica, como um sinal de vingança sobre as origens. A conversão, ou 

metamorfose, é a justificação que retém o modo primitivo da sua constituição e exprime a 

diferença posicional que substitui a consideração do objecto pela descrição da sua génese. 

Esta alteração perceptiva equaciona uma diferença fundamental entre tomar o mundo como 

coisa de que se não duvida, ou tomá-lo como coisa possível e, por isso, alterável. A 

consciência de si funda-se no distanciamento crítico de quem se toma como soma de 

qualidades imputadas, pelo que, mutáveis, como se a condição de possibilidade da sua 

existência no mundo dependesse do tropo que lhe dá voz, rosto e presença. 

Nesta perspectiva, a estranheza em relação ao familiar, ou como Freud lhe chama, “a 

sensação de algo ameaçadoramente estranho” 59, descreve uma posição que torna explícita a 

perda do vínculo entre o criador, como produtor de imagens, e a criatura, como objecto da 

sua produção. O laço que a confiança acrítica cimentava torna-se progressivamente mais 

volúvel, até que adquire por fim uma nova configuração valorativa. À medida que o mundo 

                                                           
59 Tradução para língua portuguesa da palavra alemã «unheimleich», ou, em inglês, “uncanny”, in «O sentimento de algo ameaçadoramente 
estranho», Manuela Barreto, trad., in Freud, Textos Essenciais sobre Literatura, Arte e Psicanálise, ed. (Mira-Sintra; Mem-Martins: 
Publicações Europa-América, s/d), 209-242. 
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se vai despojando de qualidades, em prol de outras cuja emergência desafia as antecedentes 

num duelo, assistimos a um acto de resistência e perda de onde procede a metamorfose e, no 

momento em que se desvela o modo próprio da sua constituição, insinua, por entre o véu, a 

face do criador.  

A diferença conceptual entre a iconoclastia e a adoração de imagens, cisma teológico 

entre judaísmo e cristianismo, é reencenada na forma como o velho e o rapaz corporizam a 

cena de aprendizagem em que o Mestre se mostra aos apóstolos na forma dos seus actos. O 

gesto de imitação em que o velho, por evocação indirecta, compensa a ausência da amada 

repete-se nas conversas que, ao entardecer, visam suprir a carência de oitenta e quatro dias 

sem pescado, assim como nos rituais que antecedem a sua saída para o mar. Procuram imitar 

as suas glórias futuras, num jogo de faz-de-conta cujo propósito é o de fortalecer o ânimo 

para a acção, vivificando-o num gesto antropomórfico que lhe confere um estatuto heróico. 

Mestre e discípulo estão em plena consonância na partilha de cerimónias que potenciem a 

reacção à secura, e devolvam, por hipotipose, a antevisão da captura, como se a linguagem 

se tornasse ela mesma protagonista da invocação. O ímpeto piscatório traduz-se, pois, na 

busca de um corpo que sacie um desejo original de completude. O peixe idealizado é o 

objecto desta demanda em que o pescador, tendo percebido que a ausência de captura 

impede a constituição plena da sua identidade, dado que jamais será reconhecido pelos seus 

congéneres, intenciona restaurar a unidade perdida. 

As conversas do entardecer, multiplicadas em cerimónias e rituais de compensação, 

insuflam-lhe ânimo para prosseguir, ainda que não bastem para a restituição do almejado 

peixe. Será preciso que se entregue de corpo e alma à busca, para que o maior de todos os 

peixes emerja das profundezas do mar alto. O gesto do seu resgate é o modo próprio da sua 

justificação, e o seu corpo, a imagem que os sentidos tangem e se espraia, diante do 

pescador, consubstancial ao acto que a produz. É a visão do corpo a tomar forma, rosto, 

expressão, no movimento sublime, e por isso incomensurável, de DiMaggio. 

 

 

Redução ao absurdo  

 

 A ironia é a figura que esculpe o perfil do velho e lhe modela os gestos. A sua 

negatividade é consubstancial à acção de pescar e justifica-o como ser irónico. Assim como 
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na história de Kierkegaard60 o efebo busca a sua própria justificação na leitura de Job, seu 

igual na dor e na injustiça, assim o pescador refundirá as origens pela diferença que o seu 

gesto institui. A sua luta anuncia-se na obstinação do seu bailado em direcção ao mar e, com 

o decorrer da contenda, na preservação do peixe capturado, ainda que dele apenas sobeje o 

esqueleto.  

O velho quer reaver a sua identidade através da pesca, mas não se satisfaz com um 

peixe de menor valia, pois que, tendo os olhos erguidos para DiMaggio, com quem aprendeu 

a ver à distância, deseja o maior e mais sublime, um peixe incomensurável que o revele 

irredutível. A intersecção temporal, reiterada em gestos de imitação, é a forma desse ânimo 

que o impele para a corrente do Golfo, a fim de matar numa pescaria a morte original. O 

peixe capturado terá a forma ousada desta investida, aguçada pelo vigor da memória nas 

conversas do entardecer. Depois de uma árdua peleja, o ataque dos tubarões não o demoverá, 

e continuará a lutar em defesa de si mesmo, para lá dos limites da sobrevivência. Porque 

teima em conservar um esqueleto arriscando a própria vida?  

A sua acção, lida na perspectiva do negócio piscatório, é inútil. Mas a inutilidade é da 

família de todas as acções que antes empreendera: os gestos de imitação, replicados em 

cerimónias e rituais que assinalam o princípio do fim da aridez, não aspiram a uma 

finalidade extrínseca. Determinam-se no próprio acto da sua realização e, tal como nas 

gravuras dos santos em que o velho pescador revivia a presença da mulher ausente, também 

na preservação de um peixe que já não há, executa o gesto da sua fundação. O peixe que 

chega à costa já não é peixe, passa a “semi-peixe” e deste a esqueleto. O primeiro, tomam-no 

os tubarões, mas o seu reduto é o espólio de uma árdua batalha contra a adversidade. É a 

marca da constância que matiza de cores vívidas o perfil deste pescador. Mas, para que o 

epíteto lhe possa ser imputado, terá que provar as condições da sua atribuição, já que, para 

Hemingway, não há acções gratuitas. 

 A defesa de um peixe que já não o é afigura-se-nos ridícula, mercê da 

improficuidade do seu gesto. Todavia, preserva o absurdo da inutilidade a que confere um 

estatuto valorativo. O desinteresse que descreve a sua relação com o peixe mostra que o seu 

gesto apenas valerá como fonte possível de inspiração para quem queira ou possa reconhecê-

lo.  

E, como todas as outras acções da narrativa, eis que volta a exprimir-se a vacuidade 

original na repetição de gestos aparentemente inconsequentes. O seu bailado diário em 

direcção ao mar, as conversas do entardecer, os jogos de basebol que rememora, preterindo 
                                                           
60 Opus cit., p.26 (nota 23). 
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os resultados em prol da jogada, e as cerimónias que encena, na tentativa de eludir a dor da 

ausência, são maneiras de compensar, em gestos de imitação, a sua falência de ser.  

O pescador de olhar invicto sustentará o seu gesto para além dos confins da 

sobrevivência, repetindo a narrativa de Job no modo como retém a sua constância. Jamais se 

desencorajará, nem abdicará da fé que testemunhou em Abraão, e erguer-se-á, irredutível, 

contra a lógica dos factos e a coerção da racionalidade. Os seus movimentos são estranhos 

porque a obsessão improfícua em que se modulam excede o previsível e o universal.  

 

Rumor Ausente 

 

 O interessante, nesta figura, é a ambiguidade que o seu comportamento obcecado e 

aparentemente ilógico desperta. O lugar vazio que o configura é já um foco de debate que 

faz dele um objecto putativamente interpretável. A reacção dos pescadores mais 

benevolentes à constância do seu vaivém é a estranheza, qualidade, aliás, que o mesmo se 

atribui numa conversa com o rapaz: «“ I am a strange old man”» (Idem: 9). As suas acções 

não são imediatamente reconhecíveis, dada a sua heterodoxia relativamente ao comum dos 

pescadores, e surgem, pois, como tópico de indagação. A analogia entre o velho e o mar, 

construída a partir da metonímia dos olhos, é amplificada na metáfora da pesca como busca. 

A insondabilidade do mar, tal como a estranheza do velho, são predicados que os unem 

como se um fosse, por uma invulgar simetria, a imagem distorcida do outro.  

Mas o velho não se conforma com a percepção de um reflexo narcísico à tona de 

água. O que ele quer é rasgar a superfície que espelha o dualismo para aí inscrever a 

diferença que aprendera em DiMaggio. Porém, a marca da sua singularidade tem que ser 

constituída a fim de se tornar explícita, e o hiato entre “ver” e “ver como”, que assinala a 

descontinuidade entre a percepção e a imaginação, deverá ter o relevo da sua expressão. 

Portanto, a passagem dos sentidos ao sentido, configurada na dicotomia entre “ver” e “ver 

como”, terá a forma temporal do lapso que medeia a saída para o mar, após dias e dias de 

escassez, e o regresso a casa, derrotada a morte inicial no ímpeto da sua própria iteração. 

Será, contudo, uma vitória de Pirro, uma vez que o peixe capturado dará à costa sob a forma 

de esqueleto, revelando-se inadequado para o negócio.  

E, de novo, o vácuo de sentido modulará a reacção dos que, outrora hostis, 

reconhecerão no seu derradeiro movimento uma qualidade superlativa: o espólio que o 

esqueleto representa evocará, pela sua extensão, a grandeza da batalha, e sugerirá por 

metonímia a perseverança do seu autor. 
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O mar, com os seus perigos insondáveis, não lhe devolve, pois, o contorno 

epidérmico espelhado na superfície vítrea. Mas o velho não desiste do seu projecto, e 

procura transpor a opacidade das marés, revelando, neste impulso destrutivo, uma vontade 

íntima de recomeço. Ao contrário de Narciso, que deseja coincidir consigo apropriando-se 

do reflexo que se espraia nas águas de um lago estanque, o velho constitui-se na adversidade 

de um mar em perpétuo movimento, e o seu gesto retém a marca desta negatividade. 

Estrangeiro em si mesmo, não busca a completude na redenção anamnésica do passado, nem 

tão-pouco na introspecção.  

Em Hemingway, o passado é lido com os olhos do futuro e emerge sob novos trajes 

no gesto da sua recriação. A presença sem presente desta tangência não pode ser preenchida, 

sob pena de se tornar um lugar pleno inacessível ao recomeço. Que o mundo seja tomado 

como qualidade é a marca da cisão que, a pouco e pouco, descreve a metamorfose. A 

presunção de um hiato, ou de uma brecha na alma61, é um modo de apreensão crítica que faz 

de alguém um forasteiro em relação ao mundo de crenças que o identifica. A pesca, metáfora 

da indagação, é o complemento desta falha: o pescador só o será se for capaz de resgatar o 

peixe das profundezas do oceano, logo, a determinação da sua identidade é consubstancial à 

sua acção.  

Mas que dizer de um pescador cujo acto não fosse determinado pela captura de peixe, 

mas pela exposição do seu esqueleto? Que dizer de uma captura que se perdeu na ânsia de 

sair excessivamente para o largo, mutilada pela presença devoradora dos tubarões? Diremos, 

porventura, que é mais pescador o que, estimando a possibilidade de ataques, regressa a casa 

sem ultrapassar os limites do possível, ou, pelo contrário, o que, no seu desejo de capturar 

um peixe jamais visto, e por isso absurdo, transpõe os limites do exequível e penetra mares 

nunca antes desbravados? Serão melhores pescadores os que almejam a captura dentro dos 

limites convencionados, ou aqueles que, suspendendo a prudência e a lógica, arriscam a vida 

transcendendo o limite das suas forças, como Vasco da Gama na tempestade62, para, deste 

modo, revelar caminhos inusitados?  

Na epopeia de Camões, o Mostrengo63 é a configuração do medo que incapacita, e o 

Adamastor64, a expressão narcísica do desejo que se apropria à força do objecto da paixão. A 

forma hiperbólica destes gestos subsume a diferença e inviabiliza a estranheza, ou a distância 

                                                           
61 Eça de Queirós, O Mandarim, ed. (Lisboa: Edição «Livros do Brasil», s/d), 26. 
62 Luís de Camões, Os Lusíadas, ed. (Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, 2005). 
63 Termo de Fernando Pessoa, para aludir às dificuldades que os navegadores portugueses encontraram para dobrar o Cabo das Tormentas, 
ou da Boa - Esperança. Fernando Pessoa, «Mensagem», Poesia do Eu – Obra Essencial de Fernando Pessoa – Edição Richard Zenith ed. 
(Lisboa: Assírio & Alvim, 2006), 365. 
64Opus cit.,p.71 (nota 62). 
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crítica em relação a si mesmo. Não obstante, estas acções têm consequências funestas na 

descrição camoniana: o Mostrengo é aniquilado pela ousadia perseverante do herói, Vasco 

da Gama, e o Adamastor, metamorfoseado num penedo. A paixão que, num arrebatamento 

feroz, se apodera do objecto ignora que a posse tem uma origem metafísica, ou poética, e 

repercute a sua credulidade na configuração do dualismo que opõe a coisa extensa à coisa 

pensante, como se o mundo não fosse, desde logo, o efeito visível da imputação de atitudes 

proposicionais. O lugar vazio de onde procede o herói é o mesmo que sucessivamente lhe 

molda o carácter e, como um rumor ausente, gera a metamorfose.  

 

Reversibilidade 

 

Este conto de Hemingway não é exactamente uma narrativa sobre a faina dos 

pescadores. É, como veremos, uma descrição da pesca como metáfora da alma e desta como 

poesia. É, a este respeito, tributária do critério aristotélico que distingue entre imitação 

histórica e poética, a saber, um modo de intransitividade fundado na diferença entre o 

particular e o universal: 

 

50. Pelas precedentes considerações se manifesta que não é ofício do poeta narrar o que 
aconteceu; é, sim, o de representar o que poderia acontecer, quer dizer: o que é possível segundo a 
verosimilhança e a necessidade. Com efeito, não diferem o historiador e o poeta, por escreverem 
verso ou prosa (pois que bem poderiam ser postas em verso as obras de Heródoto, e nem por isso 
deixariam de ser história, se fossem em verso o que eram em prosa) – diferem, sim, em que diz um 
as coisas que sucederam, e outro as que poderiam suceder. Por isso a poesia é algo de mais 
filosófico e mais sério do que a história, pois refere aquela principalmente o universal, e esta, o 
particular. Por “referir-se ao universal” entendo eu atribuir a um indivíduo de determinada natureza 
pensamentos e acções que, por liame de necessidade e verosimilhança, convêm a tal natureza; e ao 
universal, assim entendido, visa a poesia, ainda que dê nomes aos seus personagens; particular, pelo 
contrário, é o que fez Alcibíades ou o que lhe aconteceu.

 65
 

 
 

Assim, a longa cena de pesca que, durante páginas a fio, mostra a luta de um homem 

contra a corrente implacável do Golfo, na tentativa de domar o seu íntimo desejo, é a 

expressão iterativa de um gesto que encontra o objecto na configuração temporal do seu 

próprio recomeço. 

O final do diálogo que antecede a pesca indicia o fim da aridez, por via de uma 

equação entre o velho e o novo, que modula reversivelmente a posição dos interlocutores, ao 

mesmo tempo que confere à cena de instrução um valor de síntese. O rapaz aviva o ânimo do 

mestre, com o intuito de o elevar à categoria de herói, o maior de todos os pescadores, 

                                                           
65Aristóteles, Poética, tradução, prefácio e introdução, comentário e apêndices de Eudoro de Sousa, ed. (Lisboa: Imprensa Nacional Casa 
da Moeda; Estudos Gerais Série Universitária – Clássicos de Filosofia -, 1986), § 50, 115-116.  
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«“And the best fisherman is you”» (Idem:17), e, instigado pelo desejo de lhe aguçar o ímpeto 

para a grande pescaria, coloca-lhe indirectamente o desafio de provar, com a justificação dos 

seus actos, as qualidades que lhe atribuíra. As múltiplas comparações que tece, 

nomeadamente com os jogadores de basebol, e o uso do superlativo na expressão “the best 

fisherman”, procuram aquecer-lhe o ânimo, a fim de o dispor à execução do 

empreendimento que se avizinha. O jogo é sério porque a vida deste homem confunde-se 

com a sua história de pesca. Não há factos ou acções antes da sua partida para o mar que não 

tenham como propósito a mobilização da sua vontade para a grande captura, e todas as que 

porventura lhe sejam adicionadas são episódicas e tributárias da principal. Até o repouso, 

que se lê no conselho do rapaz, responde à necessidade de incrementar a sua resistência para 

o combate: «“You ought to go to bed now so that you will be fresh in the morning. I will 

take the things back to the Terrace”» (Idem: 17). A abnegação do discípulo revela-se, não só 

nos aconselhamentos que profere, como na sugestão de se tornar substituto do velho durante 

a sua ausência no mar. Então, como dois pescadores que já eram, regressam ao Terraço a fim 

de celebrar a unidade reconquistada e a esperança devolvida.  

O velho, que o rapaz despertara da letargia, oferece-se, em sinal de agradecimento, 

para acordar o rapaz no dia seguinte. Esta acção, aparentemente anódina, era a sua maneira 

de compensar o discípulo pelo ânimo que lhe insuflara, mas era também um meio de o 

constituir espectador da sua partida, o que se afigurava essencial ao reconhecimento 

posterior do seu feito. O rapaz dotara-o de qualidades morais e delineara-lhe a personalidade, 

até então sub-reptícia, para que pudesse testemunhar as aventuras do seu herói, aprendendo 

com elas o valor do gesto interpretativo configurado na pesca. Mas, impedido de o 

acompanhar na faina, resta-lhe observar de longe a grandeza dos feitos, reconstituindo-os 

indirectamente, como se a cada passo do herói ouvisse a sua própria voz em eco, qual 

imagem diferida de um rumor ausente. E, nesta sobreposição de gestos e intenções, a pesca 

converte-se, a pouco e pouco, numa metáfora da leitura. O diálogo entre o velho e o novo é a 

linha temporal que esboça, com subtileza, a contiguidade metonímica entre a obra e o autor.  

O rapaz reconhece no mestre o seu próprio limite: é o sinal que o desperta, 

impedindo-o de cair numa sonolência sem fim: «“You´re my alarm clock”» (Idem: 19). Por 

sua vez, o velho indica-lhe que o tempo é a sua baliza, que escasseia devido à idade já 

avançada, e, por isso, é o traço que fatalmente o circunscreve: «“Age is my alarm clock,” the 

old man said”» (Idem: 18). Enquanto o rapaz se define por comparação e na dependência de 
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modelos, o que, aliás, ficara bem explícito nas analogias sobre os jogadores de basebol,66 

para o velho, os limites são diferenças em relação a si mesmo, que assumem a configuração 

temporal do seu projecto de identidade. Esta é a marca da reflexividade que o constitui: 

toma-se como objecto da sua acção e sobre ela concentra, reiteradamente, o seu enfoque. 

Esta presunção tornar-se-á absolutamente explícita quando o virmos lutar impetuosamente 

contra a corrente do Golfo em busca do seu peixe, o mais sublime de todos, aquele, 

justamente, que prometera ao rapaz e terá então o dever de descobrir, a fim de honrar o 

compromisso firmado. 

À indagação sobre o facto de os homens de idade acordarem muito cedo e sobre se 

isso seria uma forma de disporem de um dia mais longo, devido à rarefacção do seu tempo, o 

rapaz, que não sabia o que era ser velho, apenas pôde responder que o sono profundo e o 

acordar tardio eram uma característica da idade precoce. Ainda não tinha aprendido a 

configurar-se temporalmente e, por isso, desconhecia o valor da perda. Esta conversa sobre o 

sono e a vigília é a maneira que o velho encontra de instruir o rapaz sobre o significado do 

despertar, por oposição à inércia que o sono representa. Diante da possibilidade de lhe 

lembrar novamente as horas, constituindo-se, uma vez mais, como o seu despertador de 

imitação, o rapaz, que meditava sobre o valor do sonho e da vigília, dispensa-a de pronto 

com o argumento de que, ao permitir tal facto, prorrogaria a dependência de outrem e não 

daria mostras de ter ultimado a sua aprendizagem: «“I do not like for him to waken me. It is 

as though I were inferior”» (Idem: 19).  

Desde o início da narrativa que os gestos e as palavras precisam de ser actualizados, 

por via da análise, para que se perceba o seu efectivo alcance. Com efeito, sob o seu aspecto 

aparentemente anódino, há uma finalidade de uso ou uma intenção que, para se tornar 

explícita, requer a sua reconstituição num acto de leitura. Os gestos e as palavras não são 

símbolos, no sentido em que a um termo seria adstrito um valor imutável, são modos de 

expressão do pensamento que cumprem o desígnio a que se propõem, através de uma mão 

que se estende ao intérprete e o convoca a reatar os fios da imagem que um fogo antigo 

devastou. O olhar arqueológico não é o que funda as origens na reminiscência, mas o que, 

tendo percebido a inadiável extenuação das coisas, as reconstrói a partir de si mesmo, 

constituindo-se no foco de todas as metamorfoses. O modo como, em Álvaro de Campos, se 

reescreve a noção de símbolo é afim desta leitura, já que a paisagem vislumbrada pelo seu 

olhar sintético, ou composicional, não é subsumível a um mero exercício de 

                                                           
66 Cf. p.52-57 
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correspondência. O olhar que intersecta o poente precoce, reconhecendo-lhe o decréscimo 

paulatino da coloração cerúlea, é o mesmo que percebe o sol nos interstícios das nuvens e 

sabe que a lua, mística, é o efeito relativo da posição do observador. Mas é também este 

olhar que captura no último raio do dia o desamparo da costureira, abandonada pelo 

namorado. Ele é tempo, relação, metamorfose, e nenhuma das imagens que edifica é 

cristalizável num símbolo, porque não há como deter a imprevisibilidade das relações que 

institui. A nós, leitores, cabe-nos ver a transição do poente e sentir o impacto do último raio 

de luz que doirava a cabeça da costureira até, porventura, chegarmos ao ponto de desejar que 

o namorado regresse. E, se à fixidez de símbolo antepusermos a liberdade do olhar, talvez, 

como afirma Davidson67, tenhamos conseguido ler o poema: 

 

Símbolos? Estou farto de símbolos… 
Uns dizem-me que tudo é símbolo. 
Todos me dizem nada. 
 
Quais símbolos? Sonhos… 
Que o sol seja um símbolo, está bem… 
Que a lua seja um símbolo, está bem… 
Que a terra seja um símbolo, está bem… 
Mas quem repara no sol senão quando a chuva cessa 
E ele rompe das nuvens e aponta para trás das costas 
Para o azul do céu? 
Mas quem repara na lua senão para achar 
Bela a luz que ela espalha, e não bem ela? 
Mas quem repara na terra, que é o que pisa? 
Chama terra aos campos, às árvores, aos montes 
Por uma diminuição instintiva, 
Porque o mar também é terra… 
 
Bem, vá, que tudo isso seja símbolos… 
Mas que símbolo é, não o sol, não a lua, não a terra, 
Mas neste poente precoce e azulando-se menos, 
O sol entre farrapos findos de nuvens, 
Enquanto a lua é já vista, mística, no outro lado, 
E o que fica da luz do dia 
 
Doira a cabeça da costureira que pára vagamente à esquina 
Onde se demorava outrora (mora perto) com o namorado que a deixou? 
 
Símbolos?... Não quero símbolos… 
Queria só – pobre figura de magreza e desamparo! – 
Que o namorado voltasse para a costureira. 
 
                                                                     18/12/1934 68 

 
 

É, pois, contra o imobilismo da interpretação que o velho conduz o seu ensinamento, 

e o rapaz, que era ávido de saber e ainda por cima simpatizava com o mestre, torna-se 

facilmente educável: a sua alma sensitiva é o plasma que absorve e transforma o legado. O 

                                                           
67 «The legitimate function of so-called paraphrase is to make the lazy or ignorant reader have a vision like that of the skilled critic. The 
critic is, so to speak, in benign competition with the metaphor maker. » Opus cit.,p.61 (nota 47), 45.  
68 In Álvaro de Campos, Poesia, edição de Teresa Rita Lopes (Lisboa: Assírio & Alvim, 2002), 528-529. 
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velho é visão personificada das ruínas que Nick Adams redimiu, mas também a relíquia onde 

o rapaz projecta a sua própria metamorfose, aquela que o mestre lhe ensinara, sempre que 

reevocava a amada através das imagens de santos.  

Os gestos de imitação que se repetem ao longo da narrativa e assumem em ocasiões 

específicas a forma de rituais de passagem procedem, como antes disse, de uma visão 

aristotélica da mimese segundo a qual a poesia, ao contrário da história, seria moldada por 

um princípio de intransitividade, que, como veremos, encontrará na metáfora a sua expressão 

retórica original. A afinidade entre Hemingway e Aristóteles cristaliza-se no uso que faz do 

conceito de imitação enunciado na Poética ou, mais precisamente, na forma como encena a 

noção de mimese através de acções, ou mitos69. E, por imitação ou mimese, recordo as 

palavras de Aristóteles a respeito, a fim de mais claramente se entender a sua proximidade 

com Hemingway, e a leitura que dela faço neste ensaio: 

 

2. A epopeia, a tragédia, assim como a poesia ditirâmbica e a maior parte da aulética e da 
citarística, todas são, em geral imitações. Diferem, porém, umas das outras, por três aspectos: ou 
porque imitam por meios diversos, ou porque imitam objectos diversos, ou porque imitam por 
modos diversos e não da mesma maneira. 

3. Pois tal como há os que imitam muitas coisas, exprimindo-se com cores e figuras (por 
arte ou por costume), assim acontece nas sobreditas artes: na verdade, todas elas imitam com o 
ritmo, a linguagem e a harmonia, usando estes elementos separada ou conjuntamente. Por exemplo, 
só de harmonia e ritmo usam a aulética e a citarística e quaisquer outras artes congéneres, como a 
siríngica; com o ritmo e sem a harmonia, imita a arte dos dançarinos, porque também estes, por 
ritmos gesticulados, imitam caracteres, afectos e acções.70 

 
 
 
 

O pensamento teórico de Hemingway revela-se, à medida que a descrição da pesca se 

vai transfigurando numa alegoria da leitura, como termos ocasião de ver à medida da análise. 

Este é, pois, um conto sobre o valor intransitivo da imitação ou da criação poética, em que o 

autor, reconhecendo-se afim de Aristóteles, dá à sua teoria uma expressão idiomática e 

conceptual que se ergue contra os efeitos da tradição filosófica pós-cartesiana nos estudos 

literários, especialmente, no que concerne a primazia do dado e o cisma subsequente entre 

sujeito, entendido como res cogitans, e objecto, ou res extensa.   

Na derradeira parte do diálogo que antecede a saída para o mar, o rapaz declara a 

idoneidade do seu velho mestre, fruto da longa experiência esculpida no seu corpo débil, e, 

ao invés de Santiago, nome próprio que antes usara para evocar a sua mútua proximidade, 

designa-o agora por “old man”: «“sleep well old man”» (Idem: 18). Todavia, esta expressão 

não é equivalente à que o narrador usa para sucessivamente aludir ao herói, pese embora a 

                                                           
69 Termo usado por Aristóteles in opus cit., p.71 (nota 65): (1450b,22-34, 1451a,6, 1451b,36-32, 1452a, 11-17), 113- 117. 
70Ibidem, (1447a, 13-17), 103. 
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coincidência das palavras, já que, no seu caso, a finalidade está em apresentá-lo como figura 

despojada de atributos sobre a qual é sempre possível tecer elocuções e somar predicados. 

Em certo sentido, o que o narrador faz, sempre que deixa em aberto a qualificação dos seus 

gestos, inscrevendo-os sobre um fundo de penumbra, é perpetuá-lo como objecto 

interpretável. O velho emerge na visão heróica do rapaz, mas também no olhar céptico e 

malicioso dos pescadores de Havana, que associavam a sua voz ao murmúrio que o 

considerava definitivamente salao. O narrador mostra-o na visão dos outros e conduz o 

espectador para o fim pretendido. É autor e encenador da sua própria peça. É quem lhe tece a 

urdidura e move os cordéis, a fim de agilizar o bailado das marionetas neste palco com vista 

para o mar. O leitor é levado pela mão invisível do narrador – autor, porém, diante da 

pluralidade de visões que dão corpo ao velho, é instigado a criar a sua própria, como se ele 

mesmo espreitasse por uma janela indiscreta, testemunhando gestos e ouvindo conversas. 

Sem se expor, de forma a evitar que uma putativa interferência fosse perniciosa à 

representação dos actores, parece confundir-se com a mão invisível do narrador, embora dela 

se distinga, já que é impelido a constituir, na primeira pessoa, a visão das cenas que desfilam 

diante do seu olhar perplexo. No universo de Hemingway, a leitura não é um acto gratuito 

nem consensual, e o mito do dado prévio há muito se desconjuntara. 

A aparente dissimulação do narrador, a cujo modo de elocução atribuí, no princípio 

deste texto, a designação de tournure impessoal71, não presume a existência de uma figura 

em segundo plano, oculta sob um conjunto de frases e gestos exógenos. Pelo contrário, assim 

como a imagem do velho se confunde com o mar, assim o narrador se dilui na trama que vai 

urdindo. As imagens que constrói são os seus olhos emprestados ao leitor, e as diferenças 

que expõe, a marca da sua descoincidência. Ele é o colector das acções que desfilam sob o 

olhar circunspecto do espectador, o rosto espectral que investe o mundo de qualidades 

antropomórficas, anunciando, neste acto, a consubstanciação do objecto ao modo de 

elocução. 

A narrativa destas aventuras no mar alto é o rosto de quem a esculpe e, por isso, 

dispensa a paráfrase. Aliás, uma explicação que deferisse para segundo plano a participação 

do leitor, com o hipotético argumento de que jamais lhe será dado saber o que o autor, de 

facto, almejava, é uma heresia à leitura, porquanto exclui a consideração do seu movimento 

essencialmente iterativo. Ao narrador, tal como ao velho, não convém delapidar-se em 

palavras, a não ser que a sua fala se transforme num longo monólogo capaz de lhe restituir 

uma imagem de si. A sua emergência no texto não assume a forma de uma paráfrase que se 
                                                           
71 Cf. p. 18 (nota 22). 
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sobreporia, de modo totalizador, à pluralidade de visões apresentadas, funde-se nelas e exibe 

a sua autoridade nesta síntese. O leitor, arrastado pelo vazio que a presença do velho acarreta 

e pela estranheza do seu movimento inutilmente iterativo, fixa-o com o olhar, como Nick o 

lago das trutas,72 e, tendo-o constituído objecto da sua acção, contempla-o, qual jovem 

aprendiz ávido de pesca.  

A duplicidade a que o texto dá uma forma temporal representada no diálogo entre o 

velho e o novo é a topicalização da descoincidência entre quem age, contando uma história, 

e quem lê, ou reage à narrativa. Em A Nice Derangement of Epitaphs73, Davidson mostra 

que, numa situação de diálogo, os intervenientes têm que traduzir as frases que lhes são 

destinadas, imputando-lhes retrospectivamente intenções ou atitudes proposicionais, o que se 

observa nas conversas entre o velho e o rapaz. Ora, num texto lido, o processo de tradução, 

ou de imputação retrospectiva de qualidades, tem a forma de um monólogo. É um gesto 

solitário permeável a abusos. Assim, os limites de que fala o rapaz e os excessos que se 

cometem na solidão da leitura são explicitamente identificados por este narrador 

testemunhal: saiu ao largo, demasiado ao largo, abusou da sorte e perdeu-se, dirá ele, 

comentando a acção do velho pescador. É, porventura, neste abuso que reside a conversão? 

Será preciso haver excesso para que a cissiparidade se manifeste? Teria sido esse o problema 

de Adamastor quando, num ímpeto de paixão, se apoderou do objecto de desejo, tendo-o 

perdido para sempre? 

O rapaz, que dá ânimo ao velho e intenciona a sua saída para o mar, torna-se seu 

duplo, quando, na solidão da pesca, é reiteradamente convocado a testemunhar a luta sem 

tréguas que este empreende contra as águas inclementes do Golfo. Mas também, no final da 

história, quando se torna imperativo para o velho pescador que alguém possa testemunhar o 

valor da perda que o esqueleto, exposto na praia, representa. O rapaz projecta-se no mestre, 

revivescendo-lhe a alma, e reconforta-o após a dura batalha, demonstrando, neste gesto de 

aproximação, que aprendeu a importância da luta contra a aridez de oitenta e quatro dias sem 

captura. O testemunho que nos legará, como adiante veremos, é o de alguém que aprendeu a 

dar sentido à infelicidade que o cindia entre duas embarcações e, deste modo, percebeu o 

                                                           
72« Nick looked at the burned-over stretch of hillside, where he had expected to find the scattered houses of the town and then walked down 
the railroad track to the bridge over the river.  The river was there. It swirled against the log spiles of the bridge. Nick looked down into the 
clear, brown water, colored from the pebbly bottom, and watched the trout keeping themselves steady in the current with wavering fins. As 
he watched them, they changed their positions by quick angles, only to hold steady in the fast water again. Nick watched them a long time. 
He watched them holding themselves with their noses into the current, many trout in deep, fast moving water, slightly distorted as he 
watched far down through the glassy convex surface of the pool, its surface pushing and swelling smooth against the resistance of the log-
driven piles of the bridge. At the bottom of the pool were the big trout. Nick did not see them at first. Then he saw them at the bottom of 
the pool, big trout looking to hold themselves on the gravel bottom in a varying mist of gravel and sand, raised in spurts by the current. 
Nick looked down into the pool from the bridge. », in opus cit., p.7 (nota 2), 143. 
73 Donald Davidson, « A Nice Derangement of Epitaphs», in Truth, Language and History, ed. (Oxford: Oxford University Press, 2005), 
89-107. 
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significado da diferença, que é tempo, e o torna dia a dia mais velho. O rapaz, imagem do 

leitor diante das letras mortas de um texto a que ainda não foi capaz de dar uso, aprende o 

valor da descoincidência entre o vácuo original que o entristecia e a sua captura. Encontrar-

se-á, à sua maneira, como a criança citada por Freud que simula a dor da ausência materna 

na sua reinvenção lúdica: 

 

A criança não era nada precoce no seu desenvolvimento intelectual. Com a idade de um 
ano e meio conseguia apenas dizer poucas palavras inteligíveis; utilizava também um certo número 
de sons que exprimiam um significado inteligível para aqueles que com ela viviam. No entanto, 
entendia-se bem com os pais e a sua única empregada, e era considerado um «bom rapazinho» […] 
Ao mesmo tempo, era muito afeiçoado à mãe que não só o amamentara pessoalmente como também 
tomara conta dele sem a ajuda de ninguém. 

No entanto este rapazinho bem comportado tinha ocasionalmente o hábito intrigante de 
pegar em todos os objectos que conseguia encontrar e atirar com eles para um canto debaixo da 
cama, de modo que procurar e descobrir os seus brinquedos se tornava por vezes uma tarefa pesada. 
Ao mesmo tempo que fazia isso, sempre exclamava um «ó-ó-ó-ó» alto e muito prolongado, 
acompanhado de uma expressão de interesse e satisfação. Tanto a mãe como o escritor do presente 
relato concordavam em pensar que não se tratava de uma simples interjeição mas que representava a 
palavra alemã «fort» [«desaparecido»] Acabei por perceber que era um jogo e que o único uso que 
ele fazia dos seus brinquedos era jogar ao «desaparecido» com eles. Certo dia, fiz uma observação 
que veio confirmar o meu ponto de vista. A criança tinha um carreto de madeira em que estava 
enrolado um pedaço de fio. Por exemplo, nunca lhe ocorreu fazer rolar o carreto ao longo do soalho, 
e brincar com ele como se fosse um carro. O que fazia era pegar no carreto pelo fio e, com muito 
jeito, atirá-lo por cima da beira do seu berço rodeado de cortinas, de modo a fazê-lo desaparecer 
dentro do berço, ao mesmo tempo que soltava o seu expressivo «ó-ó-ó-ó». Depois, retirava de novo 
o carreto do berço, puxando pelo fio, e festejava a sua reaparição com um «da» [«aqui»] cheio de 
alegria.  Era pois este o jogo completo – desaparecimento e retorno. Regra geral, a pessoa assistia 
apenas ao primeiro acto, que era repetido vezes sem conta como um jogo em si próprio, embora seja 
indubitável que o maior prazer estava ligado ao segundo acto.

 74
 

 
 
 

É, sobre a letra arruinada do princípio que o futuro se projecta, dando-lhe um novo 

alento: o velho sai de casa para o meio do oceano a fim de lhe arrebatar o seu mais valioso 

espécime. Combate desmesuradamente e, num assomo de glória, ergue das profundezas o 

peixe imaginado. Porém, a vitória é fugaz e o gesto humano, efémero: uma luta titânica 

contra os tubarões, que dele se aproximam movidos pelo odor a sangue que percorria a maré, 

impede o velho pescador de regressar a casa com o espólio integral da sua primeira batalha. 

O peixe, reduzido a esqueleto, tem a marca de uma segunda batalha: a que o velho trava, 

pondo em risco a sua sobrevivência, em prol do peixe que antes capturara, como se, neste 

gesto de auto-defesa, estivesse em causa a preservação de si mesmo. O pescador transpõe 

limites, mostra-se incomensurável no gesto da sua perpetuação, e regressa finalmente a casa 

com a carcaça do peixe, espólio de uma guerra sangrenta contra as águas implacáveis do 

Golfo.  

                                                           
74 Sigmund Freud, «Para Além do Princípio do Prazer», in Textos Essenciais da Psicanálise – O Inconsciente, os Sonhos e a Vida 
Pulsional- Vol. I, Inês Busse, trad., (Mira Sintra / Mem-Martins: Publicações Europa América, LDA., s/d), 233-234. 
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A criança atormentada que o esperava em terra recebe-o com amor e testemunha com 

gratidão o significado do seu gesto, porque o velho era um produto da sua imaginação, o 

objecto de um impulso infantil para a transcendência de si. Mais tarde, alguns dos cépticos 

que no princípio da história o haviam considerado definitivamente salao reconhecerão a 

grandeza do feito e atribuir-lhe-ão, com redobrada legitimidade, o epíteto de pertença à 

classe. Para outros, contudo, a justificação era uma impossibilidade constitutiva, dado que a 

carcaça do peixe era inútil para o comércio. Esses eram os que não percebiam o valor da 

perda, nem a imensidão da luta. Eram, pois, aqueles que desconheciam o valor da prova pela 

imaginação.  

É o gesto infantil que origina o velho pescador e, por seu intermédio, a criança como 

autora da sua própria ilusão. O seu amadurecimento é a história da sua aprendizagem, ou da 

descoberta de si, por interposta pessoa: a figura a que deu voz, rosto, alma e coragem. O 

velho é uma visão inflacionada de si, a corporização da sua aprendizagem num movimento 

que subtrai a introspecção e a imutabilidade absolutista da filosofia pós-cartesiana do dado. 

Tem o aspecto visível e exterior do corpo que imaginou para poder reagir à dor inicial da 

perda. A recriação desse vácuo através de uma figura capaz de o enfrentar é tanto mais 

irónica quanto o seu combate final terá, justamente, o propósito de o preservar, recriando-o. 

No já citado texto de Kierkegaard75, foi também por interposta pessoa, Job, que o efebo 

aprendeu a transformar a dor sentida como culpa na inocência, em dor fingida. Neste caso, é 

a diferença entre a perda e a restituição que a criança, metáfora do leitor, finalmente, 

percebe. O estado do seu conhecimento é díspar, no derradeiro momento da história, porque, 

tendo aprendido que o objecto é consubstancial à acção, percebe-se matura na apreensão da 

sua própria descoincidência.  

O ímpeto pueril rejuvenesce a palavra envelhecida que a aridez de oitenta e quatro 

dias sem captura representa. O discípulo dá corpo, voz, rosto e presença ao mestre, 

insuflando-lhe vida nova. À imagem e semelhança dos apóstolos, que vertiam sobre o corpo 

desfalecido de Cristo as lágrimas sangrentas da ausência, redimindo-o num corpo eclesial 

que o vivifica no amor partilhado de cada gesto eucarístico, também ele observa rituais e 

cumpre cerimónias, por via das quais reata o vínculo que, na origem, se perdera.  

A relação entre o novo e o velho personifica a reunificação dos Testamentos bíblicos, 

por interposição de um mediador, Cristo, que opera a sua síntese, devolvendo sob a imagem 

consubstancial da Trindade a íntima conexão entre leitura e redenção.  

                                                           
75 Opus cit., p. 26 (nota 23). 
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No conto de Hemingway, o velho pescador, intérprete da vontade que lhe insufla 

vida, transfigura a sua luta pela sobrevivência no mar alto, num gesto piscatório que a sua 

imaginação abundante tornara absolutamente real, porque criado a partir de si mesmo. O 

corpo que obsessivamente indaga, e sobre o qual verterá as lágrimas amargas da ausência, é 

o que resgatará, com especial fulgor, do oceano profundo. O velho pescador repete a Paixão 

de Cristo e percebe, na sua caminhada, que os valores da constância e da fé radicam no 

modo indirecto, ou poético, da origem. E, assim, responde aos filósofos, mostrando-lhes que 

o conhecimento de si é uma figura, a metáfora que dá vida a um nome e torna possível o 

jogo da repetição.  

 

Turista desta África fingida 

 

Aquando dos preparativos que antecedem a saída para o mar, os dois amigos 

substituem as cerimónias do entardecer, as conversas, e as caminhadas da praia para a 

choupana, por uma refeição cuja frugalidade é posta em evidência na ausência de detalhes 

sobre o seu conteúdo e na falta de condições luminárias em que a mesma decorre. Findo o 

jantar, segue-se um novo ritual: antes de dormir, o velho faz das calças um rolo que lhe serve 

de travesseiro, introduz o jornal no seu seio, numa atitude de displicência irónica ante o valor 

das crónicas noticiosas, e enrola-se ele próprio dentro do cobertor, deixando-se languescer 

sobre os outros jornais velhos que cobriam o colchão de arame, reiterando, assim, o despeito 

por este tipo de texto aparentemente descartável ou, pelo menos, utilizável num sentido 

extrínseco à sua finalidade primeira.  

A analogia entre o enrolar da roupa, para com ela fazer um travesseiro, e o enrolar-se 

a si próprio dentro do cobertor, para adormecer sobre uma amálgama de jornais, como se não 

valesse mais do que um par de calças velhas cuja finalidade excede o uso que habitualmente 

se lhes dá, deflaciona, ironicamente, o predicado de imutabilidade que a tradição filosófica 

pós-cartesiana concede à primeira pessoa. As calças, que pode despir e dobrar para um fim 

estranho ao seu uso comum, são, como o jornal e ele próprio, objectos potencialmente 

conversíveis ou recicláveis. Tal como lhe é possível usar uma coisa de outra maneira, 

também lhe é possível dispor de si, como se ele mesmo fosse um objecto putativamente 

transformável, de acordo com o fim pretendido. 

 

The boy went out. They had eaten with no light on the table and the old man took off his 
trousers and went to bed in the dark. He rolled his trousers up to make a pillow, putting the 
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newspaper inside them. He rolled himself in the blanket and slept on the other old newspapers that 
covered the springs of the bed. 

He was asleep in a short time and dreamed of Africa when he was a boy and the long, 
golden beaches and the white beaches, so white they hurt your eyes, and the high capes and the 
great brown mountains. He lived along that coast now every night and in his dreams he heard the 
surf roar and saw the natives boats come riding through it. He smelled the tar and oakum of the deck 
as he slept and he smelled the smell of Africa that the land breeze brought at morning.  

Usually when he smelled the land breeze he woke up and dressed to go and wake the boy. 
But tonight the smell of the land breeze came very early and he knew it was too early in his dream 
and went on dreaming to see the white peaks of the Islands rising from the sea and then he dreamed 
of the different harbours and roadsteads of the Canary Islands. (Idem: 18) 

 

 Esta passagem não expõe directamente a analogia entre o uso que faz das calças, dos 

jornais e de si mesmo, apenas a sugere. Nunca se usam partículas comparativas, demasiado 

óbvias na intenção procurada, nem se diz o nome da acção que liga os elementos “trousers”, 

“newspapers” e “himself”. A sua correspondência é evocada, de modo indirecto, por uma 

metonímia do efeito. A contiguidade dos seus gestos é sustentada por uma justaposição 

sintáctica, cujo denominador comum se adivinha pela iteração da forma verbal “rolled”, 

aplicada comutativamente a “trousers”, “himself” e, por extensão, a “newspaper”, através 

dos verbos “putting […] inside” e “covered”, que sugerem igualmente uma ideia de uso, por 

reconversão do fim atribuído. 

Este ritual é seguido pela descrição de um estado subliminar de desenvolvimento da 

consciência e da personalidade, o sono. A redução da actividade perceptiva é, aqui, um meio 

de fortalecer o corpo antes da grande pescaria, mas é também um móbil essencial à coragem 

que deve antecedê-la, e um elo de continuidade entre a visão pretérita da infância e o 

presente da sua rememoração, através de novas imagens. É da maior importância para o 

herói que refreie temporariamente a sua obsessão, de modo a que, findo este intervalo, 

granjeie uma posição favorável, fruto da determinação reconquistada. A equação entre a 

vigília e o sono serve para mostrar que o estado de redução interpolada da consciência 

estimula a criação de imagens e origina a constituição progressiva do corpo que há-de nutrir 

a incompletude ontológica, que move o pescador na busca de si mesmo. A necessidade de 

enformar o que não há, procurando na metáfora um modo de compensação do vácuo, opera, 

nesta passagem, a obliteração do dualismo entre sujeito e objecto. 

O sonho é o ponto de intersecção entre o estado de consciência e o seu oposto, uma 

vez que recupera, no presente involuntário da sua rememoração, a infância perdida, dotando-

a de novas roupagens: os leões que a criança vislumbrava do navio, no anoitecer do mar alto, 

regressavam, agora, com um fulgor sensorial mais intenso do que então. O narrador 

omnisciente funde, na expressão verbal do sonho, o olhar inocente da criança com a visão 
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letárgica do velho, e partilha esta simbiose com o leitor que, por hipotipose, verá o quadro 

prodigioso de África através das palavras imaginadas. 

As extensas praias brancas e douradas eram de uma alvura que fazia doer os olhos, 

assim como os cabos imponentes e as montanhas obscuras; vivia todas as noites ao longo da 

costa e aí ouvia o estrondo da ressaca e as canoas nativas que por ela deslizavam; cheirava o 

alcatrão e a estopa do convés e, enquanto dormia, o odor de África, que a brisa da terra pela 

manhã lhe propiciava. A sinestesia é de novo o tropo dominante e devolve-lhe um mundo 

que se ergue dos confins da memória, transportado pelas palavras que o sonho articula, como 

um misto de percepções visuais, auditivas e olfactivas. Esta confusão de sensações restaura o 

vínculo que a tradição filosófica cindira e, por via de uma intersecção temporal, projecta o 

passado no presente da sua rememoração, impregnando-o de futuro.  

O rapaz que viu os leões a brincar no areal nocturno das praias africanas já não 

existe. E o velho, que o recorda em sonhos, já não se encontra no navio, em alto mar, quando 

evoca a infância perdida. Não obstante, vê tudo o que já não é com uma nitidez e uma 

clarividência inusitadas. A sinestesia, figura que superintende este trecho, é um caso 

particular de metáfora, porquanto excede os limites do entendimento, sob o modo “ver”, e 

dota cada órgão sensorial de uma aptidão para “ver como” se fosse outro, criando, assim, 

uma justaposição de incongruências que, no dizer de M.S Lourenço76, satisfaria amplamente 

a condição a cumprir por aquele tropo. 

Deste ponto de vista, a noção de “transporte”, que sustenta a filosofia empirista na 

justificação da primazia do dado, torna-se, aqui, uma impossibilidade constitutiva. Com 

efeito, não há sentidos externos fiáveis na determinação cognitiva do mundo, já que, neste 

sonho de África, cada um é obliterado no escrupuloso cumprimento da função a que se 

destina, e passa a integrar uma unidade sincrética em que cores, sons, e odores se misturam 

numa indistinção fundamental entre sujeito e objecto, ambos confundidos no excesso 

metafórico dos sentidos. A noção de transporte, fundamento da filosofia pós-cartesiana com 

repercussões manifestas nos estudos literários, é deflacionada em Big Two-Hearted River, 

quando Nick sai abruptamente do comboio, que continua ininterruptamente o seu percurso 

até se perder de vista em redor de um monte calcinado, mas também neste sonho de África 

em que o herói se imagina a bordo de um navio que já não há, um navio fantasma que se 

dissipa nas brumas do tempo, e que apenas o sono pode reevocar à mercê. 

 Neste estado de languidez, dá-se a transfiguração plástica do seu corpo de crenças, e 

as coisas, reinvestidas de valor, adquirem uma nova disposição. A estas metamorfoses 
                                                           
76 Opus cit., p.62 (nota 52). 
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chama Vico monstros, e é na tangente entre a fé e a poesia que situa a emergência da 

historicidade do mundo, como se esta fosse tão-só um caso da metafísica poética: 

 

Os monstros e as transformações poéticas resultaram por necessidade dessa primeira 
natureza humana, pois, […] não podiam abstrair as formas ou as propriedades dos sujeitos; pelo 
que, com a sua lógica, devem ter composto os sujeitos para comporem essas formas, ou destruir um 
sujeito para separar a sua forma primeira da forma contrária nele introduzida. Tal composição de 
ideias produziu os monstros poéticos: como no direito romano […], na Iurisprudentiae papinianeae, 
se denominam «monstros» os partos nascidos de meretriz, porque têm, ao mesmo tempo, natureza 
de homem e propriedade de animais, por terem nascido de concúbitos vagabundos, ou seja, incertos; 
esses (os nascidos de mulher honesta sem a solenidade das núpcias) comprovaremos serem os 
monstros que a lei das XII Tábuas ordenava que fossem deitados ao Tibre. 

A distinção das ideias produziu as metamorfoses: como, entre os outros que nos foram 
conservadas pela jurisprudência antiga, também nas suas faces heróicas os Romanos nos deixaram 
aquela «fundum fieri» por «autorem fieri», porque, como o profundo sustenta a propriedade ou o 
solo e o que está nele semeado, ou plantado, ou edificado, assim o aprovador sustenta o acto, que 
sem a aprovação dele se desmoronaria, porque o aprovador, de semovente que é, toma forma 
contrária de coisa estável.77 

 
   

De notar, na passagem que nos ocupa, uma alteração na substância dos sonhos: o 

cheiro a brisa de terra já não é o sinal do amanhecer a partir de que o velho acorda o rapaz, 

como o havia sido na fase inicial do diálogo, mas a própria substância da acção. No primeiro 

caso, o cheiro tem o valor subordinativo de conector temporal e serve de meio para a 

consecução de um fim: acordar o rapaz. No segundo caso, a percepção do cheiro não se 

cumpre na efectivação deste acto costumeiro, dada a falta de concomitância que a liga às 

acções subordinantes, mas prorroga o estado de voluptuosa languidez, investindo-o de uma 

intencionalidade que se cristaliza num devaneio sinestésico. O cheiro a brisa de terra funde-

se na ilusão da sua precocidade e, ao invés de incitar à acção, perpetua a deleitosa letargia, 

na ânsia de capturar uma visão das brancas alturas das ilhas a erguerem-se do mar, que 

repete, depois, na busca dos diferentes portos e ancoradouros das Ilhas Canárias.  

A iteração do predicado “sonhar”, através do seu derivado nominal “sonho”, é 

sustentada por uma sintaxe que encadeia as acções de modo consecutivo, dando assim ao 

acto de sonhar um contorno volitivo que preenche o vazio do entorpecimento sensorial. O 

desejo tácito de perpetuação no sonho, manifesto, em primeira instância, na desvalorização 

da função subordinativa do cheiro, expande-se por contiguidade metonímica à totalidade dos 

órgãos de percepção e, deste modo, a África emerge do seu sonho, como o efeito compósito 

de uma relação sinestética criada pela justaposição de efeitos auditivos, visuais e olfactivos. 

Assim sendo, o cheiro a brisa da terra torna-se na própria substância da intenção, e a inércia, 

na reconfiguração do valor que lhe é imputado. O cheiro despe-se do papel circunstancial 

que lhe cabe na ordem de relações que a oração final institui e, de modo inusitado, ganha o 

                                                           
77 Opus cit., p.7 (nota 4), 244-245. 
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semblante peculiar de uma acção cuja propriedade reside, justamente, na sua auto-

complacência.  

O sonho de África, gerado na infância do pensamento, repercute-se todas as noites no 

fulgor sensitivo da maturidade: as extensas praias lívidas, os cabos alterosos, as pujantes 

montanhas obscuras, o estrondo da ressaca e as canoas nativas que nela deslizavam 

misturam-se com um cheiro precoce a brisa da terra que, ao invés de o impelir à acção, lhe 

dá o ensejo de continuar a sua voluptuosa fantasia. O quadro tem a marca vívida da mão que 

o compõe e torna-se, noite após noite, no topos fantástico que revisita, com a alma espectral 

das sensações que a criança imemorável rabisca. O velho, turista desta África fingida, 

perpetua-se na indolência do seu gesto pueril, com o anseio narcísico de prorrogar além do 

possível a fruição sinestética da paisagem que o seu langor repete. A harmonia de cores, sons 

e cheiros transportada dos confins da memória é a composição matura do olhar marujo com 

que, na distância, evoca a memória das imagens do anoitecer.  

O retorno involuntário destas representações começa a exteriorizar-se na paisagem 

que em sonhos imagina e no auto-comprazimento com que desvaloriza a função temporal do 

cheiro, em prol da continuidade feérica em que a sua inacção o lança. Os sentidos não são 

indicadores da positividade dos factos, pelo que, ao invés de se apresentarem como os dados 

a partir dos quais o pensamento urde a sua teia, são transporte e destino, não tendo outro fim 

senão a criação iterativa de imagens que se mostram na forma como o autor lhes empresta as 

cores, os sons e os cheiros da sua própria sensibilidade. 

A paisagem, dotada de alma, ganha o relevo alucinatório que o sonho lhe dá e 

cumpre assim o intento de preencher o vazio da perda que o passado instanciara, projectando 

sobre esse vácuo originário uma figura que responda à sua íntima disposição mimética, a 

qual, diz Aristóteles, é congénita ao homem: 

  

13. Ao que parece, duas causas, e ambas naturais, geraram a poesia. O imitar é congénito 
no homem (e nisso difere dos outros viventes, pois, de todos, é ele o mais imitador e, por imitação, 
apreende as primeiras noções), e os homens se comprazem no imitado. 

14. Sinal disto é o que acontece na experiência: nós contemplamos com prazer as imagens 
mais exactas daquelas mesmas coisas que olhamos com repugnância, por exemplo, [as 
representações de] animais ferozes e [de] cadáveres. Causa é que o aprender não só muito apraz aos 
filósofos, mas também igualmente, aos demais homens, se bem que menos participem dele. 
Efectivamente, tal é o motivo porque se deleitam perante as imagens: olhando-as, aprendem e 
discorrem sobre o que seja cada uma delas [e dirão], por exemplo, “este é tal”. Porque se suceder 
que alguém não tenha visto o original, nenhum prazer lhe advirá da imagem, como imitada, mas tão-
somente da execução, da cor ou qualquer outra causa da mesma espécie. 

15. Sendo, pois, a imitação própria da nossa natureza (e a harmonia e o ritmo, porque é 
evidente que os metros são partes do ritmo), os que ao princípio foram mais naturalmente propensos 
para tais coisas, pouco a pouco deram origem à poesia, procedendo desde os mais toscos 
improvisos.78 

                                                           
78 Opus cit., p.71 (nota 65) : (1448b, 13-15), 106-107. 
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 Assim, a lividez pungente das extensas praias, a altivez de cabos e montanhas, o 

fragor da ressaca, a serenidade das canoas que nela deslizavam, os cheiros a alcatrão, a 

estopa do convés e a brisa da terra, a proeminência das Ilhas Canárias, com os seus 

diferentes portos e ancoradouros, são formas da sensibilidade cristalizadas na ilusão 

perceptiva que o gesto metafórico, de que a personificação é um caso, institui. A África que 

o seu estado de letargia compõe é a expressão translúcida do seu ímpeto para recriar, por via 

do sonho, um mundo de imitação que tornasse indistintos criador e criatura. As imagens do 

seu sonho de África são a forma da sua descoincidência, porquanto emergem da 

incorporeidade do gesto que, diariamente, ao cair da noite, as procura no baú sem fundo da 

infância esquecida. 

 A diferença que este sonho instaura na habitualidade dos seus actos e a forma 

adversativa como reconfigura o seu bailado incessante de oitenta e quatro dias sem captura 

permite-nos concluir que houve, à medida da leitura, uma subtil diferenciação na substância 

dos seus sonhos. O velho reinterpreta-os no gesto da sua iteração, já que reage à indicação 

valorativa do cheiro da brisa como impulso para a acção e, percebendo a equação entre o 

sonho e a criação de imagens, usa-a com o propósito de criar novas relações, a que 

corresponderiam novas figuras imaginadas. A metáfora é o tropo que lhe permite ler as 

imagens do passado com os olhos do presente, como se o reconhecimento da diferença a que 

chamamos “tempo” fosse a visão personificada do hiato em que alguém se reconfigura.  

 

Ornato 

 

Neste ponto, impõe-se-me referir o notável ensaio de O.K. Bouwsma, Are Poems 

Statements?79, uma vez que, por seu intermédio, exemplificarei a passagem do silêncio à voz 

ou, dito de outra forma, reportar-me-ei à diferença entre o que considero ser “um modo de 

inexpressão”, conceito afim da ideia Sartriana de Existence80, para o seu “modo de 

expressão”, ou verbalização criativa. 

                                                           
79 O.K Bouwsma, Towards a New Sensibility- Essays of O.K.Bouwsma – J.L.Craft e R.E. Hustwit, eds. (Lincoln: University of Nebraska 
Press, 1984), 241-268. 
80  A transição entre os dois modos a que me refiro, representada na obra de Hemingway pelo debate que opõe o pescador ao mar, encontra 
uma formulação eloquente no conto filosófico de Sartre La Nausée: o herói, Antoine Roquentin, toma consciência de que não há 
continuidade entre si mesmo e o mundo, pelo que, todas as qualidades dos objectos, como o próprio dualismo que, segundo a tradição pós-
cartesiana, oporia o sujeito ao objecto, são o resultado de um gesto interpretativo. O herói é dominado por uma súbita náusea sempre que 
apreende a sua posição, destacando-se do fundo amorfo e indistinto, para se revelar nesse abismo fundamental. Ao capturar para si próprio 
o valor desta descoincidência, assume que a equação entre o sujeito e o objecto é um produto da sua constituição, percebe-se na tangência 
entre o silêncio e a possibilidade de expressão, e aí inscreve um renovado conceito de antropomorfismo. O episódio do “marronnier” é 
crucial na leitura da obra. Dele extraio as passagens mais influentes para o esclarecimento a que me proponho: «La racine du marronnier 
s´enfonçait dans la terre, juste au-dessous de mon banc. Je ne me rappelais plus que c´était une racine. Les mots s´étaient évanouis et, avec 
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O tópico, insinuado desde o início da narrativa na construção da identidade por via de 

gestos de imitação, consiste em provar que não há fragmento do mundo que não seja 

constituído através da relação que o presentifica e reconhece. O acto da sua revelação é 

consubstancial ao da sua criação, que é, pois, uma forma de leitura. Assim, a própria noção 

de “fragmento do mundo” está desde logo impregnada de qualidades humanas que impedem 

a sua configuração como dado prévio. 

Bruno Snell81 e Giambattista Vico82 partilham, a este respeito, uma perspectiva afim: 

entendem que a criação da psique tem uma origem poética e que o corpo de relações que a 

subtende depende da conversão dos sentidos, sob o modo “ver”, em sentido, sob o modo 

“ver como”. Júpiter, por exemplo, é a expressão do medo que investe a conjugação de um 

estrondo e de um feixe de luz de qualidades antropomórficas a que dá um nome próprio, 

                                                                                                                                                                                   

eux, la signification des choses, leurs modes d´emploi, les faibles repères que les hommes ont tracés à leur surface. J´étais assis, un peu 
voûté, la tête basse, seul en face de cette masse noire et noueuse, entièrement brute et qui m´en faisait peur. Et puis j´ai eu cette 
illumination. Ça m´a coupé le souffle. Jamais, avant ces derniers jours, je n´avais pressenti ce que voulait dire « exister ». […] J´étais 
comme les autres, comme ceux qui se promènent au bord de la mer dans leurs habits de printemps. Je disais comme eux « la mer est verte ; 
ce point blanc, là-haut, c´est une mouette », mais je ne sentais pas que ça existait, que la mouette était une « mouette-existante » ; à 
l´ordinaire l ´existence ce cache. Elle est là autour de nous, en nous, elle est nous, on ne peut pas dire deux mots sans parler d´elle et, 
finalement, on ne la touche pas. Quand je croyais y penser, il faut croire que je ne pensais rien, j ´avais la tête vide, ou tout juste un mot 
dans la tête, le mot « être ». Ou alors je pensais … comment dire ? Je pensais  l´appartenance, je me disais que la mer appartenait à la 
classe des objets verts ou que le vert faisait partie des qualités de la mer. Même quand je regardais les choses, j´étais à cent lieux de songer 
qu´elles existaient: elles m´apparaissaient comme un décor. Je les prenais dans mes mains, elles me servaient d´outils, je prévoyais leurs 
résistances. Mais tout ça se passait à la surface. Si l´on m´avais demandé ce que c´était que l´existence, j´aurais répondu de bonne foi que 
ça n´était rien, tout juste une forme vide qui venait s´ajouter aux choses du dehors, sans rien changer à leur nature. Et puis voilà : tout d´un 
coup c´était là, c´était clair comme le jour: l ´existence s´était soudain dévoilée. Elle avait perdu son allure  inoffensive de catégorie 
abstraite: c´était la pâte même des choses, cette racine était pétrie dans l´existence. » 179-180. Seguidamente, retira conclusões adicionais 
da experiência do “marronnier”: «L´essentiel c´est la contingence. Je veux dire que, par définition, l ´existence n´est pas  la nécessité. 
Exister, c´est être là, simplement ; les existants apparaissent, se laissent rencontrer, mais on ne peut jamais les déduire. Il y a des gens, je 
crois, qui ont compris ça. Seulement ils ont essayé de surmonter cette contingence en inventant un être nécessaire et cause de soi. Or aucun 
être nécessaire ne peut expliquer l´existence: la contingence n´est pas un faux semblant, une apparence qu´on peut dissiper ; c´est l´absolu, 
par conséquent la gratuité parfaite. Tout est gratuit, ce jardin, cette ville et moi-même. Quand il arrive qu´on s´en rende compte, ça vous 
tourne le cœur et tout se met à flotter, comme l´autre soir, au « Rendez-vous des Cheminots » : voilà la Nausée […] J´étais la racine de 
marronnier. Ou plutôt j´étais tout entier conscience de son existence. […] – et pourtant perdu en elle, rien d´autre qu´elle. Une conscience 
mal à l´aise et qui pourtant se laissait aller de tout son poids, en porte à faux, sur ce morceau de bois inerte. Le temps s´était arrêté: une 
petite mare noire à mes pieds ; il était impossible que quelque chose vint après ce moment là. J´aurais voulu m´arracher à cette atroce 
jouissance, mais je n´imaginais même pas que cela fut possible; j étais dedans; la souche noire ne passait pas, elle restait là dans mes yeux, 
comme un morceau trop gros reste en travers d´un gosier […] ne me suis-je pas plutôt anéanti pendant un instant pour renaître l´instant 
d´après avec la tête renversée et les yeux tournés vers le haut ? De fait, je n´ai pas eu conscience d´un passage. Mais, tout d´un coup, il m´ai 
devenu impossible de penser l´existence de la racine. Elle s´était effacée, j’avais beau me répéter: elle existe, elle est encore là, sous le 
banc, contre mon pieds droit, ça ne voulait plus rien dire. L ´existence  n´est pas quelque chose qui se laisse penser de loin: il faut que ça 
vous envahisse brusquement, que ça s´arrête sur vous, que ça pèse lourd sur votre cœur comme une grosse bête immobile  – ou alors il n´y 
a plus rien du tout. Il n´y avait plus rien du tout, j´avais les yeux vides et je m´enchantais de ma délivrance. Et puis tout d´un coup ça s´est 
mis à remuer devant mes yeux, des mouvements légers et incertains: le vent secouait la cime de l ´arbre. Ça ne me déplaisait pas de voir 
bouger quelque chose, ça me changeait de toutes ces existences immobiles qui me regardais comme des yeux fixes. Je me disais, en suivant 
le balancement des branches: les mouvements n´existent jamais tout à fait, ce sont des passages, des intermédiaires entre deux existences, 
des temps faibles. Je m´apprêtais à les voir sortir du néant, mûrir progressivement, s´épanouir: j ´allais enfin surprendre des existences en 
train de naître. Il n´a pas fallu plus de trois secondes pour que tout mes espoirs fussent balayés. Sur ces branches hésitantes qui tâtonnaient 
autour d´elles en aveugle, je n´arrivais pas à saisir ce « passage» à l´existence. Cette idée de passage était encore une invention des 
hommes. Une idée trop claire. Toutes ces agitations menues s´isolaient, se posaient pour elles-mêmes. Elles débordaient de toutes parts les 
branches et les rameaux. Elles tourbillonnaient autour de ces mains sèches, les enveloppaient de petits cyclones. Bien sûr un mouvement 
c´était autre chose qu´un arbre. Mais c´était tout de même un absolu. Une chose. Mes yeux ne rencontraient jamais que du plein. Ça 
grouillait d´existences, au bout des branches, d´existences que se renouvelaient sans cesse et qui ne naissaient jamais. Le vent existant 
venait se poser sur l´arbre comme une grosse mouche; et l´arbre frissonnait. Mais le frisson n´était pas une qualité naissante, un passage de 
la puissance à l´acte; c´était une chose; une chose-frisson se coulait dans l´arbre, s´en emparait, le secouait, et soudain l ´abandonnait, s´en 
aller plus loin tourner sur elle-même. Tout était plein, tout en acte, il n´y avait pas de temps faible, tout, même le plus imperceptible 
sursaut, était fait avec de l´existence. Et tout ces existants qui s´affairaient autour de l´arbre  ne venait de nulle part et n´allaient nulle part. 
Tout d´un coup ils existaient et ensuite, tout d´un coup, ils n´existaient plus: l´ existence est sans mémoire; des disparus, elle ne garde rien – 
pas même un souvenir. L´existence partout, à l´infini, de trop, toujours et partout […] Tant d´existences manquées et obstinément 
recommencées et de nouveau manquées – comme les efforts maladroits d´un insecte tombé sur le dos ? (J´étais un de ces efforts). » 185-
188, in La Nausée, ed. (Paris : Librairie Gallimard, 1938). 
81 Bruno Snell, Die Entdeckung des Gestes, Artur Morão, trad., in A Descoberta do Espírito, ed. (Lisboa: Edições 70, 1992). 
82 Opus cit., p.7 (nota 4).  
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“Júpiter”, a cuja autoridade divina se submeterá, enquanto ser devoto ou temeroso. A 

metáfora é o tropo que descreve o nascimento de Júpiter e, concebida como uma pequena 

fábula, atribui à história dos povos gentílicos uma origem prodigiosa. A sua base é narrativa 

e relaciona-se com um modo próprio de ser, uma forma da sensibilidade que corresponde à 

forma embrionária da consciência de si.  

Nesta óptica, a cissiparidade em que redunda o dualismo entre a coisa extensa e a 

coisa pensante estaria ancorada na conversão metafórica que gera a metamorfose e o seu 

carácter monstruoso jamais admitiria uma leitura cujo enfoque se concentrasse no 

imobilismo das coisas, ou dos objectos do mundo, mas antes no seu carácter relacional e, 

portanto, conversível. 

Pensar através de imagens é pensar através de si, porque é imprimir a sua maneira de 

ser e de sentir às coisas. Este é, aliás, o entendimento que faço de uma expressão que uso 

aturadamente ao longo do texto: “imputar atitudes proposicionais a pedaços do mundo”. 

Diria, então, que os pedaços do mundo são eles próprios formas da sensibilidade, e que não 

os há prévios à sua configuração por via do gesto que os constitui e reconhece. O mundo é 

antropomórfico, porquanto se revela como a forma visível de uma sensibilidade, o corpo de 

uma alma que o dota incessantemente de predicados até que o modo vácuo ou inexpressivo 

do silêncio ganhe voz, rosto, presença, vida.  

Este gesto será tanto mais humano quanto mais ancorado na sensibilidade, e é 

possível que a literatura, fonte de todas as imagens e conversões, seja, à semelhança da fé, o 

lugar mais confessional e revelador do homem. Neste ponto, crenças religiosas e origens 

poéticas distinguir-se-iam claramente de disciplinas que pertencem ao domínio das 

humanidades, como a filosofia ou a teologia, por exemplo, porquanto a estas se deve, 

esporadicamente, a omissão das suas origens metafísicas ou poéticas. Então, imbuídas de um 

ímpeto totalizador para explicações de grande porte, erguem demasiadas vezes um olhar 

excessivamente superficial e directo. Falta-lhes o aprofundamento da sua consciência 

criativa ou poética, perdido o vínculo original que dera rosto a Júpiter.  

Neste contexto, a primeira pessoa emerge por interposição de uma terceira, como se, 

na consideração das origens prodigiosas da psique, fosse impreterível assumir uma forma de 

heteronímia que não é uma singularidade ou extravagância de autor, mas, pelo contrário, o 

modo próprio da sua sensibilidade. Imprime ao conteúdo dos seus sonhos um rumo diferente 

sempre que reconhece o imperativo de lhe conceder outro valor. Esta nova direcção devolve-

lhe uma imagem oblíqua de si, pelo modo indirecto, ou convexo, da superfície de reflexão, 

que é aqui o modo como lê ou revaloriza o sonho de infância. A diferença, equacionada 
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temporalmente, será a expressão desta divergência conceptual e idiomática. A coisa 

percebida confunde-se com o modo da sua percepção, tornando indistinto o criador da 

criatura.  

É a partir de si mesmo que o velho atribui voz, rosto e presença ao conteúdo latente 

da infância que não há, tornando-a, deste modo, explícita. A indolência do sonho, que 

identifica um estado de alheamento em relação ao mundo, é incompatível com a 

imediaticidade da acção. Este é um ponto de distinção do pensamento poético que, ao invés 

de tomar o presente como facticidade, o descreve como intersecção ou relação. Trata-se de 

um modo de expressão, ou de um gesto fundador, porquanto se apresenta como objecto 

interpretável e aguarda que uma leitura o actualize nessa qualidade.  

O que defino como “modos de expressão”, por contraste com os “modos de 

inexpressão”, é a diferença entre um enunciado que não se toma a si mesmo como 

finalidade, sendo, por isso, tão só um meio para o cumprimento de certas acções, e um 

enunciado que se toma a si próprio como objecto e, sob a égide da intransitividade, se 

oferece à interpretação. Adorna-se para se exibir em cerimónia de gala, como ornatus, e, no 

gesto em que se funda, opera a restauração da sensibilidade que a tradição pós-cartesiana 

havia cindido, conciliando criador e criatura no movimento alucinatório que lhes dá voz, 

rosto e expressão.   

Ora, esta é, justamente, a qualidade que Bouwsma imputa à Poesia, na distinção que 

estabelece entre a leitura de poemas e a interpretação de frases declarativas: 

 

One day C, from the wall on which he sits, notices A under a tree making calls, familiar 
calls, calls he has heard before, but in this case, B is nowhere to be seen. There are no stones to 
carry and no responsive calls. He, C, may have noticed a bird in a tree doing something like this 
before and a baby cooing in its bed, but A is neither a bird nor a baby. Without B to carry stones or 
to respond with calls, C can make nothing of it. These calls mean nothing. A call should mean and 
not just be. C casts a disapproving eye on A. Later he sees something even more shocking. A makes 
calls and B, under the same tree, in absence of stones, stands by listening, responding in no way, 
neither to carrying anything nor to call in return. One thing C notices and that is that A as he calls 
and B as he listens and hears have this same pleased, rapturous expression on their faces. It doesn´t 
help him any. C is an observer and has reached the limit of his understanding. A call should mean 
and not just be. This is, of course, a complaint. 

We can imagine C on a later occasion meeting A and B under the same tree. C remembers. 
He reproaches them. He repeats the reproach: “A call should mean and not just be. Listen.” And to 
that A replies:” Not those calls. Those calls should not mean but be, just be. Listen.” And A and B 
together repeat the calls, not calling anything, desiring no stones here and no stones there, and no 
calls in return. C Shakes his head. 

That a poem does not mean, one poem does not mean another poem and certainly does not 
mean a piece of prose, is comparable to: a language –game does not mean. […] It strikes me now 
that a poem is not a language-game. […].This is because there are no actions into which the 
language of the poem is woven. There is no one to carry stones. There is no one to say: “that is not 
true.” There is no contradiction of a poem. A poem is words, words, words. Poems are read, not 
asserted, not denied, not obeyed, not agreed to, not replied to, do not inform, say nothing. […] Now 
the poem seems to be like the words of a language-game without there being a language-game. […] 
So one might conclude that the word in a poem has no meaning. […] It appears that the uses of our 
words “in life” are tied to our interests and our surroundings in ways that are transparent. We all 
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understand and can take part in asking a question, in giving orders, in scolding, in complaining, etc. 
But poems are not tied in with our curiosity […] The language of poetry is language on a holiday. 
You cannot do much with it, find out what time it is, tell someone to vacuum the rug, scold the boy 
for coming in with mud on his shoes, complain because it´s raining again. So there’s a language on 
a holiday, gala language. It is language on a parade, like the brewer´s six horses, decked out in 
finery. […] Poetry certainly is in the mind of the beholder. “Beholder” is the wrong word. 

Poetry – The gourmet´s dish. “For philosophical problems arise when language goes on 
holiday.”83   

 

 Ao invés de preconizar a literalidade argumentativa, o poema opera, por via 

indirecta, como mostrava Emerson84, com outro desígnio e uma configuração própria, 

revelando-se afim dos critérios fideístas que autores como Bouwsma85 e Ratzinger86 

enunciam na sua descrição das práticas religiosas, como adiante explorarei. O tópico é citado 

por Hemingway, que lança desde logo a equação, e será desenvolvido por mim na descrição 

que farei deste singular acto de pesca. O valor declarativo ou imediato da pesca, arte de 

retirar o peixe das águas doces ou oceânicas, perde-se, em prol de uma concepção metafórica 

que vê aquela actividade como uma alegoria da criação poética. A percepção de uma 

semelhança entre a acção de resgatar o peixe do mar e a de criar um poema a partir da 

linguagem comum tem que ser constituída e não pode, pois, prescindir do acto de 

reconhecimento, ou de justificação, que a leitura lhe atribui. 

 O meu ponto de discordância em relação a M.S. Lourenço, como vimos, reside no 

valor da continuidade que estabelece entre a sua estupefacção ante a imagem das prostitutas 

do Cacém e o predicado de estranheza que daí infere como condição universal a cumprir 

pela metáfora, de tal forma que a “justaposição de incongruências”, que neste caso resultaria 

da harmonização de estilos incomensuráveis, o licencioso e o doméstico, se tornaria sua 

propriedade intrínseca. Ora, o que não me parece equacionável é a possibilidade de figuras 

de retórica independentes do gesto que as institui, pelo que, a bizarria das prostitutas do 

Cacém só será propriedade da metáfora enquanto M.S Lourenço a reconhecer como tal. A 

sua descrição funda-se num essencialismo pós-cartesiano, tributário da cisão entre a coisa 

extensa e a coisa pensante, que devolve, aqui, sob a forma de um dualismo entre a estranheza 

como produto da percepção e a estranheza como condição universal da metáfora. 

O que a descrição de Bouwsma traz de novo, e a de Davidson87, na esteira de 

Wittgenstein88, é um conceito de poesia como gesto fundador, ou intenção. O gesto que a 

constitui deve revelar-se no modo da sua elocução, por contraste com outros que, não se 

                                                           
83 Opus cit.,p. 85, (nota 79), 265-268.  
84 Opus cit.p., 61 (nota 48). 
85 O.K. Bouwsma, Without Proof or Evidence, J.L. Craft e R.E. Hustwit, eds. (Lincoln: University of Nebraska Press, 1984). 
86 Opus cit., pp.50-51 (nota 40). 
87 Opus cit., p.61 (nota 47). 
88

 Opus cit. p., 48 (nota 37). 
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tomando a si mesmo como finalidade, são modos de inexpressão. Quando a pesca se torna 

gesto fundador, fica obliterada a presunção de transitividade que a subordinaria a um 

desígnio extrínseco, em prol de uma auto-complacência que encontra, na ostentação 

narcísica da sua génese, a sua condição de objecto interpretável89. Dizer que a linguagem vai 

de férias ou que se adorna para uma cerimónia de gala expõe o predicado de intransitividade 

como seu valor constitutivo. Os objectos intencionais existem como modos de expressão e 

carecem de reconhecimento para se tornarem presentes, donde a necessidade de um gesto 

que os actualize. Este é o valor da pesca como alegoria da leitura.  

Há, no sonho africano da maturidade, uma diferença que subtilmente o configura: a 

imputação retrospectiva de propriedades, ou de atitudes proposicionais, ao passado 

distanciam-no da origem. Com efeito, as imagens que outrora vislumbrava do navio, no 

anoitecer de África, orientam-se numa direcção que inclui novas paragens: as brancas alturas 

das ilhas Canárias com os seus portos e ancoradouros. A visão que se anunciava 

espontaneamente ao olhar da criança torna-se, agora, o produto da sua deliberação em 

prolongar o estado de sonho, desvalorizando os sinais que habitualmente o acordavam para a 

acção. A facticidade do presente é deflacionada em prol de um auto-comprazimento a que 

responde a sua necessidade de dar expressão ao vazio que se transformara em tempo, ou 

diferença.  

O estado de letargia em que o sono o projecta liberta-o da consciência e devolve-lhe, 

na maturidade, a acuidade sensitiva do rapaz que via leões, na praia, ao anoitecer. E, vencida 

a distância, a África regressa pela batuta do maestro, num concerto de cores, cheiros e sons 

que em dia de gala desvela a pujança instrumental que a mão orquestra. A diferença 

temporal esbate-se, e o velho, de novo rapaz, esquece-se de si nesta profusão sinestésica da 

alma que o sonho cria. Mas o velho, que já não era o rapaz de outrora, pela acção do sonho 

que o sono lhe trouxera, liberta-se da coação que cinde e distingue.  

O regresso é aqui uma forma compósita, e não o retorno a um estado pristino. Por 

isso, a acção do velho é percebida como um modo de compensação da perda, ou da diferença 

que o cinde temporalmente. O seu olhar não tem a jovialidade convicta que alimenta a 

percepção dos leões nas praias de África. É um velho homem que percebe a diferença que o 

separa do rapaz e reencontra, neste intervalo da consciência, a visão de imitação que o 

compensa da aridez de oitenta e quatro dias sem captura. E, de novo, ouve-se aquele rumor 

ausente, a voz sussurrada da criança que procura iludir a dor da perda num jogo de grande 

                                                           
89 Expressão conceptual de M. Tamen, in Friends of Interpretable Objects, David Neves Antunes, Amigos de Objectos Interpretáveis, ed. 
(Lisboa: Assírio & Alvim: 2003). 
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seriedade. As imagens, os cheiros e os sons são de imitação, pois respondem a uma 

necessidade interna de compensar o vácuo e a aridez. Exprimem um acto congénito, 

mimético segundo Aristóteles90, que possui a marca intransitiva da acção que o configura. 

Têm, portanto, a gravidade da resposta a uma carência íntima de ser. O que está em causa a 

busca de um corpo que sacie esta inquietação e devolva ao jogador iludido a forma originária 

da sua completude. 

A desvalorização das refeições e dos alimentos, tomados literalmente, contrasta 

desde o início da história com o sentido desta indagação, já que a resposta a uma falta de ser 

não pode ser preenchida por nenhum objecto finito. As imagens transitivas de um tempo em 

que as coisas tinham a robustez da imutabilidade deixam de importar, em prol de outras, 

intransitivas, que apenas referem os lugares espectrais e os seres alucinatórios que os 

habitam. São as figuras com que o olhar povoou o vazio, as imagens que respondem ao acto 

de imaginar, dando assim expressão ao preenchimento da sensibilidade.  

A imaginação, tal como aqui se descreve, e também por Vico, na Ciência Nova91, é 

um tropo que exibe o gesto e o rosto humano que o criara. A substituição dos objectos e dos 

factos por lugares corresponde a uma diferença no modo de elocução, reveladora de uma 

alteração conceptual: a enumeração do factual e do episódico dá lugar à referência espacial 

que, sob o termo “places”, recupera a etimologia topoi, com indicação dos tópicos ou lugares 

textuais.  

Esta alteração separa o seu sonho actual de África e, em particular, a imagem dos 

leões na praia, de uma concepção de sonho como replicação exclusiva e imediata de medos, 

desejos, ambições e memórias finitas. Neste caso, o sonho não permitiria, pela excessiva 

proximidade, um desdobramento de si, limitando-se, pois, a duplicar as imagens que 

habitualmente percebe no seu estado de vigília sem uma distância que revalorize e gere 

sentido. Ora, no seu sonho de África, ele é outro, sem todavia com ele se fundir: regressa à 

infância, porque volta a sentir-se em África, mas o passado renasce, distante, no sonho que o 

presentifica e traduz.  

O cheiro a brisa da terra é associado às imagens perdidas da infância e revela, neste 

lapso temporal, que as sensações de África não são o efeito imediato da reminiscência, mas o 

produto compósito da actividade mental que o produz. O velho percebe-se, assim, na 

intersecção da distância e da proximidade, como um rio de coração duplo que une as 

margens do tempo no gesto da sua fecundação. É, pois, no presente sem presença do sonho, 

                                                           
90 Opus cit., p.71 (nota 65). 
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 Opus cit., p.7 (nota 4). 



Gestos Fundadores 

 

 Uma Leitura de Ernest Hemingway, The Old Man And The Sea. Página 92 
 

que o velho e o novo se encontram numa tangente que os retém e diferencia. O sonho de 

África que preenche o seu ânimo pueril não é o mesmo que agora se repete, porque este 

inclui aquele na sua génese. Com efeito, o que o velho repete é o modo de imitação de si 

quando criança, embora os valores com que a sua sensibilidade o reanima tenham a forma da 

maturidade rejuvenescida.  

E é, justamente, estes valores de constância e intransitividade que o velho ensina ao 

seu jovem companheiro, ao longo das conversas que partilham e dos gestos que os vivificam 

na unidade. Não são os factos, episódicos e finitos, nem sequer as vitórias ou os resultados, 

que merecem o seu louvor, mas a perenidade da acção, livre de qualquer constrangimento. 

A repetição de um gesto aparentemente inútil, porque abnegado, é guiada por um 

detalhe, o olhar invicto e ardente que vale, na descrição do velho, como sinédoque da sua 

personalidade, e contribui para a constituição do vínculo que Sartre, referindo-se a 

Kierkegaard, oportunamente denomina Le singulier universel92. O olhar inamovível que 

herdara de Abraão impregna de luz a sua vontade, matizando-a de uma esperança 

inquebrantável, ou fé, e move-o, dia após dia, em direcção ao mar, na ânsia de refazer as 

origens, vencendo a aridez desértica que o lavra. 

A sua coragem, a sua persistência, e a força inexaurível do seu olhar ardente 

projectam-no fora de si e moldam-lhe os contornos até preencher de vida o seu despojamento 

inicial. Todavia, para que a privação de oitenta e quatro dias seja integralmente compensada 

e, portanto, definitivamente excedida, é preciso que a diferença se estabeleça no tempo da 

sua acção, e o seu ânimo renasça, fortalecido, na conversão da secura em abundância.  

Embora o velho pescador partilhasse com o mar a força inabalável do seu constante 

ondear, era imperativo que a sua acção futura respondesse a esta esperança, rompendo o 

feitiço de oitenta e quatro dias de penúria, e acedesse deste modo à solicitação do rapaz, que 

lhe pedira para ousar transcender uma vitória antiga de oitenta e sete dias. A relação entre o 

velho e o novo, confirmada pelo diálogo, assume o valor de aprendizagem por inspiração 

mútua. Velho e novo projectam-se um no outro e articulam a sua unidade em volta do grande 

acontecimento futuro: a pesca do mais sublime espécime alguma vez imaginado. E, neste 

jogo de espelhos convexos, cada um devolve ao outro uma imagem oblíqua de si. Aquela 

que a diferença, intransponível, estatui e perpetua. 

O diálogo tem uma função importante na história porque é o ponto de partida para o 

fim da redundância solipsista figurada no seu bailado diário em direcção à praia. O diálogo 

                                                           
92 J.P. Sartre, « Le Singulier Universel», in Kierkegaard Vivant: Colloque Organisé par L´Unesco à Paris du 21 Avril au 23 Avril 1964, 
allocution de René Mahue, textes de J.P. Sartre [et al], ed. (Paris: Gallimard, 1966). 
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com o rapaz, assim como os restantes gestos que partilham, são o princípio da diferença, pois 

que deles nasce a possibilidade anímica da pesca, enquanto libertação da origem e recomeço. 

A diferença, a havê-la, só pode fazer-se por relação, ou comparação, donde a necessidade de 

rememorar os grandes exemplos. É preciso beber neles a fé, para depois os superar na 

imitação do propósito. A amizade, interpretada como comunhão de valores e crenças, é a 

forma deste gesto, em que o vácuo é preenchido pelo desejo de restituição, ou de imitação.  

A separação imposta a estes amigos e antigos companheiros de pesca pode ser lida 

como uma metáfora do corte que a tradição filosófica efectuara na representação da 

sensibilidade, e que encontra a sua expressão linear na cisão entre a coisa extensa e a coisa 

pensante. Porém, a desconjunção daquele laço, não sendo procedente de um ímpeto volitivo 

na primeira pessoa, mas de uma imposição extrínseca à relação, volta a compor-se à medida 

que o diálogo torna a necessidade de reunificação mais premente. O rapaz, que entristecera à 

míngua do alimento que o mestre, por via do seu ensinamento diário, lhe propiciava, 

reanima-o e lança-lhe o desafio de uma nova pescaria conjunta. Mas as coisas não se 

repetem, responde-lhe o velho mestre, e a unidade que porventura reatarem terá as cores do 

presente que a enunciar. O diálogo é, tal como o sonho, um meio translúcido que coopta o 

passado e o futuro com o propósito de estatuir a diferença num gesto que, pela sua 

intransitividade, se quer fundador ou intencional.  

O velho não se esquece da cisão que foi imposta, como também não pode esquecer-

se, sendo mestre, de dar o exemplo do respeito pelo dever de obediência aos pais e aos mais 

velhos. Portanto, obrigará o rapaz a manter-se à distância. Navegarão ambos no mesmo 

oceano, porém, em barcos distintos. Mas o velho também não se esquece da grandeza 

superlativa de DiMaggio, que oferece, por comparação, ao jovem aprendiz. E também não se 

esquece da timidez que no passado o impediu de guardar na memória o que teria sido a sua 

mais feliz recordação: a possibilidade de pescar com o próprio DiMaggio, se tivesse ousado 

dirigir-lhe o convite.  

O rapaz que, aos poucos, aprendia o valor da constância e da universalidade reproduz 

estes ensinamentos graduais na descrição que reiteradamente faz do seu velho companheiro, 

dando voz e expressão à sua singularidade. Os sinais de despedida agudizam-se, assim como 

a autonomia progressiva dos seus gestos respectivos. 
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Gatos na penumbra 

 

A urgência do futuro clama pela sua libertação e a descontinuidade adensa-se na 

imagem do adeus entre o novo e o velho, que os gestos prévios à saída para o mar 

representam. O tempo tem, aqui, um papel fundamental, porque equaciona a diferença como 

um ponto de intersecção que conserva, na particularidade do gesto que a enforma, a distância 

crítica em que consiste a atribuição de valor. Assim, por exemplo, o efebo de Kierkegaard93 

compensa a dilaceração em que o lançaram, primeiro, o amor, depois, o paradoxo da culpa 

na inocência, através do uso que para si próprio faz da narrativa bíblica de Job. A sua 

justificação ocorre como um gesto de leitura que retém, na sua génese, a presunção 

heteronímica da consciência de si. Insinua-se, neste ponto, um conceito de representação 

como justificação, segundo o qual alguém precisa de se constituir discursivamente como 

outro, a fim de se ver confirmado. A urgência do futuro é a marca da descontinuidade que 

procura singularizar-se no universal, como se fosse o ponto em que as linhas se tangem a fim 

de mudar o traçado e a leitura das marcas agora alteradas. É a tensão em que se debate o 

particular, na ânsia de se ver reconhecido e confirmado, uma vez que não há princípio que 

proceda de um imperativo neutro e se revele ex nihilo.  

Os leões da sua África feérica não são imponentes nem medonhos, brincam como 

gatos de tenra idade no escuro, e ele aprecia-os, como também a amizade do seu jovem 

companheiro. Ele já não sonha com pessoas ou coisas, mas com lugares de imitação repletos 

de seres encantados. Sonha com os seus próprios sonhos, eles mesmos tópicos para novas 

visões. A alteração na substância dos sonhos traduz-se num despojamento do presente, ou 

num esvaziamento de si, e os factos da vida convertem-se em formas, ou relações, que 

assumem o valor espacial de topoi e tomam o aspecto de um jogo de semelhanças entre 

figuras que a penumbra tende a confundir. Leiamos o que se diz a respeito: 

 
 
He no longer dreamed of storms, nor of women, nos of great occurences, nor of great fish, 

nor fights, nor contest of strength, nor of his wife. He only dreamed of places now and on the lions 
on the beach. They played like young cats in the dusk and he loved them as he loved the boy. He 
never dreamed about the boy. He simply woke, looked out the open door at the moon and unrolled 
his trousers and put them on. He urinated outside the shack and then went up the rod to wake up the 
boy. (Idem: 19)  

 
 

                                                           
93 Opus cit., p. 26 (nota 23). 
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Os leões entrevistos no anoitecer das praias africanas parecem-lhe agora gatos 

pequenos brincando no escuro, e por eles nutre a mesma terna afeição que testemunhava 

diariamente pelo rapaz, como se este fizesse parte das imagens em que se reconhecia. O 

amor é a chama com que o rapaz ateia o velho sonho de África, semeando no olhar invicto 

do mestre o desejo ardente de uma nova aventura. Amar é sinónimo de animar e descreve o 

modo como cada interlocutor incorpora o outro na forma do seu próprio desejo. É um modo 

de assimilação da diferença, por imputação de atitudes proposicionais a aspectos do mundo 

para os quais não se dispõe de descrição que possa compreendê-los. A estranheza torna-se 

familiar sempre que é investida de qualidades antropomórficas. O corpo, ou a imagem que o 

desejo procura, tem o rosto alucinatório do gesto que lhe dá origem, e torna indistintas as 

dicotomias que o texto ironicamente encena: sono e vigília, sonho e realidade, passado e 

presente, interior e exterior. Com efeito, todas se esbatem na unidade de uma intenção. 

 Assim, são simétricos os movimentos que anunciam, respectivamente, o sono e o 

despertar: o velho enrola as calças para fazer um travesseiro e dormir, depois, desenrola-as e 

veste-as de novo em sinal de despertar. A sua relação com as calças, isto é, o uso que delas 

faz, é a marca da sua intenção, a expressão do seu gesto enquanto finalidade expressiva. A 

diferença entre o primeiro ritual e o segundo descreve uma alteração de uso que indicia uma 

diferença conceptual. Assim, o velho despe as calças antes de dormir e usa-as como 

travesseiro, dando sinal da sua inacção; ao acordar, recupera a finalidade de uso que lhes é 

comummente atribuída e as calças tornam-se de novo inexpressivas. Neste caso, o seu valor 

é meramente indicativo, uma vez que aponta para o recomeço da faina, assinalado pelo 

acordar diário do rapaz. 

 

A cerimónia do adeus 

 

De precisar, todavia, que o seu gesto matutino serve igualmente de vínculo entre o 

espaço interior da choupana, ou mais especificamente, a cama onde sonhava, e o espaço 

extrínseco que ele transpõe, quando olha através da porta para lua, e invade, quando urina 

fora da choupana em sinal de delimitação de propriedade, caminhando, depois, estrada 

acima, contra o frio da manhã, mas reconfortado pela antecipação do calor da pesca. 

 

He was shivering with the morning cold. But he knew he would shiver himself warm and 
that soon he would be rowing. 

The door of the house where the boy lived was unlocked and he opened it and walked in 
quietly with his bare feet. The boy was asleep on a cot in the first room and the old man could see 
him clearly with the light that came in from the dying moon. He took hold of one foot gently and 



Gestos Fundadores 

 

 Uma Leitura de Ernest Hemingway, The Old Man And The Sea. Página 96 
 

held it until the boy woke and turned and looked at him. The old man nodded and the boy took his 
trousers from the chair by the bed and, sitting on the bed, pulled them on. 

The old man went out the door and the boy came after him. He was sleepy and the old 
man put his arm across his shoulders and said, “I am sorry.” 

“Qué va,” the boy said. “It is what a man must do.” (Idem: 19-20)  
 
 

 A continuidade entre o espaço interior e o exterior efectiva-se na imagem do velho 

que penetra na casa do rapaz através da porta que não estava trancada, permitindo, assim, a 

materialização da identidade que o diálogo encetara mas não concluíra: o velho, descalço, 

iluminado por uma réstia de luar, vê o rapaz deitado na sala de entrada, e toca-lhe, 

agarrando-lhe delicadamente num pé, até que ele acorde, se volte, e finalmente o encare. 

Então, um aceno de cabeça é o bastante para que o jovem companheiro traduza o seu gesto 

num ritual de partida, assinalado pelo acto de tirar as calças da cadeira para as vestir. A sua 

cumplicidade exprimia-se na adequada tradução dos seus gestos, movimentos, actos e 

silêncios. O toque é a marca desse entendimento, que trespassa os limites do tempo e do 

espaço, e identifica os pares numa reciprocidade de uso e partilha de rituais. De salientar, 

aqui, o valor expressivo da luz que invade o espaço, mostrando a translucidez do olhar que 

penetra no espaço do rapaz e o tange, a reiteração dos predicados “entrar” e “abrir”, a 

imagem da porta que se move, e a unidade completada no toque, que encontra eco na 

perfeição com que o rapaz imediatamente traduz o sinal de saída.  

O acto de vestir as calças é, uma vez mais, a ponte entre o interior e o exterior, agora 

reconhecida como um gesto publicamente partilhado e, por isso, expressivo. A ideia de 

translucidez, configurada nas múltiplas imagens de abertura e partilha, põe em causa uma 

certa ideia de intimidade e de solipsismo, como limites invioláveis. Não há nada que não seja 

visível, público e partilhável, até o domínio do sono e do sonho. A ideia pós-cartesiana de 

uma psique robusta fundada no acesso privilegiado aos dados dos sentidos é derrotada por 

uma descrição pública da intimidade, que tem no olhar do narrador, como no do leitor, a sua 

função testemunhal. Com efeito, o recurso à terceira pessoa do singular confere à narrativa o 

valor probatório de um acto que se presenciou e se relata, em discurso indirecto, como 

testemunha ocular. Esta é, aliás, a forma dos textos escritos pelos Apóstolos, que 

peregrinam, descalços, revelando a palavra de Cristo. 

A obsessão do seu bailado diário, somada a esta resistência ao frio, era a prova de 

uma íntima certeza na pesca vindoura. O futuro penetra de luz o presente e abre-lhe uma 

brecha que se exprime em contraste: o velho tiritava de frio, mas prossegue o seu caminho, 

convicto de que o seu infortúnio actual seria debelado. Mostra ao rapaz o valor do paradoxo, 

quando lhe pede desculpa por ter sido obrigado a acordá-lo, contrariando assim o seu estado 
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fisiológico, ensinamento que o discípulo apreende e traduz na seguinte frase: «“ Qué va”, the 

boy said. “It is what a man must do”». E, resistindo ao frio e ao sono, caminham de novo 

juntos para a choupana do velho, a fim de preparar a palamenta para uma nova saída.  

O ritual que no início da história era um bailado solitário e improfícuo converte-se, 

agora, numa prova de resistência à actualidade, em nome de um sonho a cumprir. Eis porque 

o velho adia o convite do rapaz para um café, sobrepondo a urgência da pesca à necessidade 

de alimento, como se, de novo, uma carência de outra ordem lhe dominasse a vontade e o 

impelisse a agir. O café, servido em latas de leite condensado, como era do agrado do velho, 

foi tomado numa tasca de pescadores, tendo sido preparados os materiais para a pesca numa 

reencenação enfática da conciliação do velho e do novo. E, dando testemunho recíproco da 

sua fé, soldam o laço que os unia na assunção explícita da diferença, configurada na 

repetição da cena de instrução: o discípulo serve o mestre, provendo-o de isco, numa 

comunhão de bens que traduzia publicamente a sua íntima afeição, e aconselha-o a beber 

outro café antes da partida. Enquanto isso, o velho professor condescende nesta dádiva, e, 

num gesto de auto-complacência, observa respeitosamente o conselho do rapaz, até porque, 

sabia-o, aquele café era quanto tomaria o dia inteiro, uma vez que a comida há muito o 

enfadava e a água era tudo o que levava consigo. 

A sua sobrevivência não parecia depender da supressão de carências físicas, as quais 

se haviam tornado vazias ou até inexistentes, ante a urgência de compensar a falha 

incomensurável: a necessidade de dar corpo, ou alimento, à sua íntima disposição para criar 

imagens. Os leões que pareciam gatinhos a brincar no anoitecer das praias africanas eram a 

substância do seu ser, o ímpeto que o movia a repetir a cena originária, na tentativa de 

reverter a sorte que alguns diziam estar perdida, mas em que o velho e o rapaz confiavam 

veementemente. Pese embora a distância que, por imposição externa, os cindia, fica um 

desejo repartido de boa fortuna e uma esperança inquebrantável na sua redenção: «“ I feel 

confident today.” “So do I”, the boy said”» (Idem: 20). A cerimónia finda, com a 

verbalização de um ritual que suspende a reciprocidade dialógica entre o velho e o rapaz: 

«“Good luck old man.” “Good luck,” the old man said”» (Idem: 21).  

 

II. Aquele marulhar informe 

 

Restaurada a fé, o velho lança-se ao mar e inaugura o segundo acto da história: a 

pesca. O gesto que o anuncia exibe o movimento antitético do seu corpo, debruçado contra a 

resistência das pás na água, na tentativa de desbravar a penumbra na distância do 
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ancoradouro. A obscuridade e o silêncio, predicados que o narrador atribui à figura 

decadente do velho no início da narrativa, evocam-no, agora, por contiguidade metonímica, 

através da paisagem de treva e da ausência quase absoluta de fala entre pescadores: 

 

 He fitted the rope lashings of the oars onto the whole pins and, leaning forward against 
the thrust of the blades in the water, he began to row out in the harbour in the dark. There were other 
boats from the other beaches going out to sea and the old man heard the dip and push of their oars 
even though he could not see them now the moon was billow the hills. 

Sometimes someone would speak in a boat. But most of the boats were silent except for 
the dip of the oars. They spread apart after they were out of the mouth of the harbor and each one 
headed for the part of the ocean where he hoped to find fish. The old man knew he was going far out 
and he left the smell of the land behind and rowed out into the clean early morning smell of the 
ocean. (Idem: 21-22) 

 
 

Ao invés de emergir pela voz descritiva do narrador, como se fosse uma criação 

directa do seu olhar testemunhal, a que o leitor acederia em diferido, a sua presença é 

insinuada pelas impressões que se tolhem da resistência das pás na água, e pela forma como 

o velho se apercebia da existência de outros no espaço onde navegava: o som do seu 

mergulho e o impulso dos remos que não podia vislumbrar, tal era a penumbra, eram a 

evidência metonímica da sua presença num espaço repartido com os pescadores adjacentes. 

O marulhar informe das embarcações à saída do porto era, nesta fase da pesca, a 

única percepção que os barqueiros tinham de si próprios: os gestos individuais confundiam-

se no movimento em uníssono das embarcações, e este era apenas audível como parte de um 

corpo que se exteriorizava à medida que largava o cais, rumo ao mar alto. Pese embora a 

quase ausência de fala entre os pescadores, o acto de desferir as velas é ainda um gesto 

gregário em que cada um se reconhece na percepção auditiva do marulhar alheio. Só a 

intensificação da faina e a peculiaridade da relação que estatui justificam a pertença do 

pescador ao grupo epónimo. Com efeito, a autoridade do nome que lhe é imputado deverá 

ser confirmada pela envergadura do empreendimento, que, na solidão do alto mar, cada um 

leva a cabo.  

Ao caos inicial da partida, sucede-se uma silenciosa dispersão na embocadura do 

porto que assinalava o lugar onde cada pescador aproara em busca de pescado. A 

delimitação de uma área ideal, fundada na previsibilidade da captura, não interessava o 

velho, que trocava a proximidade da terra pela distância do oceano.  

O seu rumo não era o efeito prudente de uma investigação prévia, consistia somente 

na troca de uma impressão olfactiva por outra mais apetecível: o cheiro da terra, pelo lavado 

e matinal cheiro do oceano. A sua orientação no mar não era regulada por conhecimentos 

náuticos e nem sequer procurava a certeza do cognoscível ou do provável. O seu rumo era 
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sensitivo: o velho procurava um lugar que compensasse o vácuo deixado pela perda do 

cheiro a terra, e que dele se demarcasse de modo tão radical que poderia dizer-se que o 

mundo antigo se tornara outro, por uma subtil alteração olfactiva, que vinha agora somar-se 

à percepção sonora do recomeço, que o marulhar dos barcos, ao sair do porto, já havia 

encetado.  

 

O grande abismo 

 

A sua necessidade de preencher o vazio de imagens que a distância da terra 

fatalmente lhe impunha leva-o a ver a fosforescência dos sargaços do Golfo na água, no 

momento que remava sobre a parte do mar que os pescadores apelidavam “o grande poço” e 

consistia numa repentina fossa onde se congregavam todos os peixes, arrastados pelo 

redemoinho da corrente contra a parede do fundo do oceano. Nesta paisagem de sombras 

atravessada pelo ímpeto dos barqueiros, o velho, remando sobre o grande abismo, adivinha a 

existência dos sargaços do Golfo pelas radiações que se projectavam sobre a água: 

 

He saw the phosphorescence of the Gulf weed in the water as he rowed over the part of 
the ocean that the fisherman called the great well because there was a sudden deep of seven hundred 
fathoms where all sorts of fish congregated because of the swirl of the current made against the 
steep walls of the floor of the ocean. Here there was concentrations of shrimp and bait fish and 
sometimes schools of squid in the deepest holes and these rose close to the surface at night where all 
the wandering fish fed on them.( Idem: 22) 

 
 

O seu olhar distante é incapaz de trazer os particulares de volta, concentrando-se 

agora nas suas relações. A evocação metonímica da causa, os sargaços do Golfo, através do 

seu efeito, a fosforescência, instancia uma diferença no uso do predicado “ver”: o primeiro 

sentido corresponde à delimitação visual dos corpos que reconhecemos como constitutivos 

do mundo; o segundo consiste em perceber relações e, nesta medida, convoca o espectador a 

participar na sua génese.  

O que o olhar do velho restitui não é a percepção do objecto particular, denominado 

“sargaços”, mas a relação de fosforescência a partir da qual é possível intuir a sua existência. 

O seu olhar participa, deste modo, na constituição da universalidade que subtende a sua 

forma relacional. Os peixes que se concentravam no fundo do grande poço, onde o 

redemoinho da corrente os arrastara, deixavam, por vezes, a sua posição e subiam 

imprudentemente à superfície das águas, onde se tornavam o alvo fácil de outros, mais 

vorazes, que comiam neles. Os peixes mais indefesos, não só não ofereciam oposição ao 

redemoinho da corrente como também não conseguiam preservar uma posição que os 
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defendesse de putativas ameaças. Neste ponto, estabelece-se um contraste entre o olhar do 

velho, que procura a constância e a universalidade das coisas, e a volubilidade destas grandes 

concentrações de peixe miúdo, alvo fácil dos pescadores, mercê da luminosidade que os seus 

corpos irradiam, e dos outros peixes, dado que são incapazes de se manter à distância e 

abdicam frequentemente da sua posição na parede do fundo do oceano para vir à superfície.  

O contraste entre a debilidade e a força é determinado pela capacidade de sustentar 

uma posição duradoura sobre o grande abismo que a impetuosidade da corrente do Golfo 

abrira. A luminosidade que emanava dos corpos fosforescentes era o único foco de vida 

neste recomeço de trevas e, à semelhança dos olhos invictos que, no princípio, alumiavam a 

imagem assombrosa do velho, também aqui se retêm os valores da esperança e da 

perenidade capazes de rasgar a penumbra.  

Quando os barcos largaram o cais, o fragor do seu mergulhar e a toada dos remos 

contra o ímpeto da água eram a única percepção vívida de uma noite que nem o luar 

abrigava. Imerso na treva, o velho fora guiado pelo ouvido, pelo olfacto, e depois, pela visão 

de um rasgo de luz que a fosforescência de certos peixes dimanava. Ainda no escuro, 

percebia agora o amanhecer pelo som trémulo que os peixes - voadores faziam ao sair da 

água e pelo sibilo das suas asas hirtas ao romper o negrume. O mundo ergue-se de novo 

como efeito metonímico da percepção: 

 

  In the dark the old man could feel the morning coming and as he rowed he heard the 
trembling sound as flying fish left the water and the hissing that their stiff set wings made as they 
soared away in the darkness. He was very fond of flying fish as they were his principal friends on 
the ocean. (Idem: 22). 

 

Amigos dilectos no oceano 

 

O velho tinha pelos peixes-voadores uma certa afeição. Eram os seus amigos dilectos 

no oceano, porque, através da sua subtil melopeia, conseguia antever o raiar do dia. Eram, 

pois, o sinal de que precisava para se orientar na treva. Já dos pássaros, em particular da 

andorinha-do-mar, tinha pena, porque considerava que a exiguidade das suas formas e a 

delicadeza do seu voo, que apenas aflorava as águas sem que delas retirasse o proveito da 

captura, eram predicados incompatíveis com a força e a bravura que o mar, por vezes cruel, 

impõe. Compara o seu destino individual ao destas aves que olhavam, voavam, mas nunca 

encontravam nada, e admite que, à excepção das aves de rapina, a sua sorte é mais ténue e a 

sua vida mais dura: «He was sorry for the birds, specially the small delicate dark terns that 
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were always flying and looking and almost never finding, and he thought, “the birds have a 

harder life than we do except for the robber birds and the heavy strong ones.”» (Idem: 22) 

A determinação de uma afinidade com os peixes-voadores e de um contraste no 

paralelo que estabelece com os pássaros, especialmente com a andorinha-do-mar, são o 

efeito de uma leitura em que o velho se toma como valor mensurável de uma escala que o 

opõe aos demais habitantes do espaço que partilha. É um modo de exteriorização de si em 

que ele se configura como parte de um todo que inclui outros, dos quais se demarca ou 

aproxima, conforme os predicados que lhes reconhece e com que avalia a sua posição 

relativa. Não há superfície vítrea que lhe devolva a imagem narcísica. O seu reflexo é o 

produto heteróclito de uma análise comparativa de predicados, com vista à determinação da 

sua adaptabilidade ao vigor, por vezes abrupto e insensível, do mar. A equação do si próprio 

como ser relacional é fixada pela posição relativa que delimita, por analogia, numa escala de 

que outros também fazem parte, os peixes do “grande poço”, os peixes-voadores e os 

pássaros.  

A percepção de si como efeito mostra-lhe a sua essência metamórfica e aguça-lhe a 

perplexidade sobre o sentido último da criação, que, num gesto paradoxal, deita ao mundo 

seres de uma delicadeza afim da gentileza e beleza do mar, porém, incomensurável com a 

sua crueldade intempestiva. Esta inquietação é a manifestação do seu pensamento, sob a 

forma de um monólogo sustentado por uma pergunta retórica que prova a sua 

ininteligibilidade perante este desajuste: «Why did they make birds so delicate and fine as 

those sea swallows when the ocean can be so cruel? She is kind and very beautiful. But she 

can be so cruel and it comes so suddenly and such birds that fly, dipping and hunting, with 

their small sad voices are made too delicately for the sea. » (Idem: 23). É a primeira 

manifestação verbal da sua recusa em subordinar-se a uma ordem tutelar e representa um 

modo de penetrar a insondabilidade da criação, substituindo, por instantes, a voz dramática 

da personagem à autoridade testemunhal do narrador na terceira pessoa. 

À observação dos peixes no grande abismo, com consideração da sua falta de 

resistência ao redemoinho da corrente, sucede-se a percepção do movimento peculiar de 

peixes-voadores e pássaros, a determinação correlativa da sua posição na escala de valores e, 

finalmente, conclui, com um olhar melancólico mas penetrante, sobre o paradoxo da 

existência de seres despojados de qualidades de adaptação à crueldade, por vezes inopinada, 

do mar.  
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Diferença de géneros 

 

O triângulo que tem, na base, o grande abismo, no topo, os pássaros delicados, e no 

meio, o entrelaçamento amigável do velho e dos peixes-voadores, converte-se agora numa 

reflexão etimológica sobre o género do epíteto “mar”, onde se esboça a diferença de atitudes 

que faz da pesca um acto dual.  

 

He always thought of the sea as la mar which is what people call her in Spanish when they 
love her. Sometimes those who love her say bad things of her but they are always said as though she 
were a woman. Some of the younger fishermen, those who used buoys as floats for their lines and 
had motor-boats, bought when the shark livers had brought much money, spoke of her as el mar 
which is masculine. They spoke of her as a contestant or a place or even an enemy. But the old man 
always thought of her as feminine and as something that gave or withheld great favours, and if she 
did wild or wicked things it was because she could not help them. The moon affects her as it does a 
woman, he thought. (Idem: 23) 

 
 

 Sempre que pensava no mar concebia-o no feminino como “la mar”, pois esta era a 

forma como o configurava o povo quando o amava e, mesmo que o amor gerasse por vezes 

impropérios, eram sempre ditos no feminino, como se a uma mulher se destinassem. Os mais 

jovens pescadores, que auxiliam os seus actos com meios de suporte, viam-no como um 

antagonista, um adversário temível do qual deveriam proteger-se e, por isso, denominavam-

no “el mar”, no masculino. A diferença de género, concebida como uma diferença de uso, 

reproduz a pluralidade de olhares que, no início da história, constituíam o velho como amigo 

ou inimigo, de acordo com os predicados que respectivamente lhe imputavam. A 

personificação do mar através do género desenha o rosto de quem, por esta via, lhe dá voz e 

presença. O velho amava-o tanto que se recusara abdicar do seu namoro durante os oitenta e 

quatro dias de escassez, por isso, concebia-o no feminino “la mar”, como algo que entrega 

ou recusa favores supremos e, se por vezes mostrava uma feição hostil, era próprio do seu 

carácter volúvel, acentuado pelos efeitos da lua, como na mulher. Ao contrário dos jovens, 

que o percebiam como duplo ou rival, expandindo assim o velho dualismo entre a coisa 

extensa e a coisa pensante, o velho, que pugnava pela restauração da sensibilidade, não podia 

imaginá-lo como uma realidade extrínseca, tinha a forma do seu ser e, como os peixes no 

grande poço, retinha no olhar a sua fosforescência.  

O gesto de imitação que lhe devolvia, por compensação, a imagem da mulher 

desaparecida era agora repetido no modo personificado da sua relação com o mar. Ao tratá-

lo como uma pessoa, imputando-lhe qualidades de género, ele imitava a ausência de amor e, 

assim, reiterava a intimidade desejada. A forma sexuada de conceber o mar não é um 
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artifício de estilo, nem tão pouco um motivo de deliberação, é a forma de um gesto que 

preenche o vácuo de ser, projectando o seu rosto sobre os fragmentos soltos do mundo que, 

então, adquirem o contorno alucinatório de uma prosopopeia, forjada por catacrese. A 

conjunção que no título do conto liga o velho, “The Old Man”, a mar, “ And The Sea”, deve, 

pois, ser interpretada literalmente como desempenhando uma função estritamente copulativa: 

é o vínculo entre dois termos que não podem ser cindidos. O amor que os retém exibe uma 

configuração tropológica que antecipa a existência de um na descrição do outro, como se 

fossem a face única de uma moeda que se volta a usar. Os pescadores mais novos, esses, 

temiam-no, porque não eram capazes de o ver como objecto amável, e por isso, liam na 

expressão masculina do género um hiato abissal entre o pescador e o mar que nenhuma 

pesca supriria. 

 Mas o velho, que tinha olhos invictos e sonhava com leões brincando como gatinhos 

no anoitecer de África, vê o mar como uma mulher esbelta, de vez em quando lunática, a 

quem insuflara o ânimo do seu próprio desejo, oferecendo-a aos sentidos como objecto de 

sentido. O seu corpo tem a forma alucinatória do gesto que a anima e exterioriza-se nesta 

cópula, dando-se aos sentidos dos que souberem metamorfoseá-la, como a figura tropológica 

do amor. “La mar” é a expressão mimética com que o velho preenche a sua carência de 

interpretação. É a sua maneira de, sozinho, fazer sentido do não sentido que a privação em 

excesso lhe trouxera. 

 

Discurso do método 

 

Deixando-se levar pela maré, que redemoinhava levemente à superfície e assim o 

ajudava na manobra vigorosa dos remos, o velho apercebe-se de que se encontra num ponto 

bastante mais longínquo do que tinha previsto para aquela hora. A equação da distância 

consiste numa relação comparativa que a prática da navegação obrigara a reformular, 

configurando a racionalidade matemática a uma questão de uso. O cálculo depende das 

circunstâncias adstringentes ao acto que o concretiza e, deste modo, torna-se alterável ou 

corrigível. Todavia, o rigor e a exactidão do método são princípios de que o velho não 

abdica, com escrúpulo e minúcia, como se que as regras da náutica e da pesca fossem a 

condição de possibilidade para uma óptima captura.  

Pese embora a seriedade do seu propósito, o rumo que imprime à sua embarcação é-

lhe dado por uma consideração de natureza pragmática sobre o valor da sua experiência de 

uma semana de pesca nos fundões: a escassez de peixe naquele local motiva-o a navegar na 
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direcção dos cardumes de bonitos e albacoras, não porque tivesse a garantia probatória de 

que aquela seria a melhor determinação geográfica para o fim pretendido, mas tão-só por 

esperança ou desejo de ali encontrar melhor sorte, embora essa fosse apenas uma 

possibilidade. Conhecedor das técnicas de marear e da arte da pesca, o velho deita as linhas 

ao mar, com precisão e cálculo, e com elas desenha uma perpendicular na continuação do 

seu corpo que abre uma brecha na água e delimita a distância da superfície ao fundo. Deste 

seu gesto complexo, nasce a ideia de profundidade, assim como todas as relações de espaço 

que influem a sua génese:  

 

Before it was really light he had his baits out and was drifting with the current. One bait 
was down forty fathoms. The second was at seventy-five and the third and fourth were down in the 
blue water at one hundred and one hundred and twenty-five fathoms. Each bait hung head down 
with the shank of the hook inside the bait fish, tied and sewed solid, and all the projecting part of the 
hook, the curve and the point, was covered with fresh sardines. Each sardine was hooked through 
both eyes so that they made a half- garland on the projecting steel. There was no part of the hook 
that a great fish could feel which was not sweet-smelling and good tasting. 

The boy had given him two fresh small tunas, or albacores, which hung on two deepest 
lines like plummets and, on the others, he had a big blue runner and a yellow jack that had been 
used before; but they were in good condition still and had the excellent sardines to give them scent 
and attractiveness. Each line, as thick around as a big pencil, was looped onto a green-sapped stick 
so that any pull or touch on the bait would make the stick dip and each line had two forty-fathoms 
coils which could be made fast to the other spare coils so that, if it were necessary, a fish could take 
out over three hundred fathoms of line. 

Now the man watched the dip of the three sticks over the side of the skiff and rowed 
gently to keep the lines straight up and down and at their proper depths. It was quite light and any 
moment now the sun would rise. (Idem: 24-25) 

 
 

A pesca é o modo como se exprime a relação entre o velho e o mar e assume, aqui, 

uma configuração posicional que se efectiva na relação entre o corpo do pescador, a cana de 

pesca e a superfície do mar. Assim, o gesto de sustentação da cana, a qualificação dos peixes 

que formam o isco, a quantificação do seu nível de profundidade na água, a determinação 

das formas geométricas, as cores e o odor que o caracterizam, o lapso entre a dádiva dos 

atuns ou das albacoras frescas, o lançamento das linhas antes de o dia ser claro, a observação 

das três canas à borda do esquife e o raiar do dia, antecipando o nascer do sol, são as formas 

de uma intersecção que tem no homem o seu ponto de tangência. O tropo dominante da 

passagem é a metonímia da causa pelo efeito: o velho indaga um peixe que não há e antecipa 

o seu resgate das profundezas do mar na configuração do seu próprio corpo, de que a cana é, 

por contiguidade, o prolongamento. A precisão quantitativa sobre o modo como cada isca foi 

disposta na água, a especificação do tipo de peixes que a constituem, o modo como lhes foi 

posto o anzol e a sobreposição de cada linha na cana, com vista à percepção de um puxão, ou 

apenas de um toque no anzol, são actos preambulares de um gesto que tem, na constituição 
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do seu objecto, o seu propósito derradeiro. É, pois, no acto de pescar, que criador e criatura 

se tornam consubstanciais.  

No momento actual da história, o criador estabelece um mundo de relações que, 

tendo uma forma espacial e temporal, serve de fundo ou alicerce para o peixe que há-de vir e 

é, de certa maneira, a sua casa premonitória. A esperança, redimida no diálogo e desejada na 

visão feérica dos leões, veste-se agora com trajes de pesca e adorna-se para o retrato que 

anuncia oficialmente o recomeço do jogo.  

Com o nascer do sol, o velho distingue os outros barcos, perto do horizonte e muito 

para terra, disseminados na corrente, e percebe que o seu olhar é o ponto de intersecção das 

linhas que urdem esta paisagem marítima. Quando o brilho do sol se intensifica, 

resplandecente sobre a água cristalina, o mar volve-lhe o reflexo luzente, o excesso de fulgor 

priva-o momentaneamente de visão e, assim, prossegue o seu curso, sem olhar mais: «The 

sun rose thinly from the sea and the old man could see the other boats […] Then the sun was 

brighter and the glare came on the water and then, as it rose clear, the flat sea sent it back at 

his eyes so that it hurt sharply and he rowed without looking into it.» (Idem: 25). Para que as 

condições de visibilidade fossem restauradas, o velho teve que se movimentar no esquife, 

procurando com o seu corpo formar um ângulo em relação à superfície de incidência da luz, 

a fim de que a interposição formasse uma opacidade capaz de atenuar a imponência reflexiva 

da água translúcida: o velho inclinou-se e observou as linhas, que desciam rectas em 

direcção à sombra profunda. Ao invés de outros, que as deixavam ir à deriva na corrente e, 

por isso, caíam muitas vezes em erro na determinação do grau de profundidade a que se 

encontrava o isco, o velho mantinha-se fiel aos preceitos da sua arte e, indiferente às 

variações de luz, buscava o rigor e a precisão para lá das circunstâncias, até porque, dizia, 

quando a sorte o encontrasse, queria estar pronto para ela: «But, he thought, I keep them 

with precision. Only I have no luck any more. But who knows? Maybe today. Every day is a 

new day. It is better to be lucky. But I would rather to be exact. Then when luck comes you 

are ready. » (Idem: 25). A sua firmeza de ânimo é o reconhecimento de que a contingência 

pode ser transposta por uma concepção intransitiva da pesca que equaciona os órgãos dos 

sentidos como modos de relação ou de orientação no mar. 
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James J. Gibson94 descreve-os como “ invariantes” e demarca-se peremptoriamente 

da tradição filosófica pós-cartesiana, nomeadamente empirista, porquanto lhes confere um 

papel exploratório que, de súbito, se ergue contra a metáfora do transporte, recorrente numa 

descrição robusta da psique, nos termos da qual os sentidos seriam veículos, ou meios de 

acesso imediato e passivo aos dados da consciência. Embora as concepções de Locke95 e 

Descartes96 radiquem ambas no dualismo entre a coisa extensa e a coisa pensante, o primeiro 

crê na fidedignidade dos sentidos como modos de conhecimento do mundo, ao passo que o 

segundo procura um valor de constância para lá desta fonte, que considera ténue porque 

excessivamente volúvel.  

Para Hemingway, a pesca é o gesto em que o homem mostra a sua marca distintiva, a 

constância, desde o olhar composicional, forma embrionária de orientação no mar com vista 

à captura do mais sublime peixe, até ao uso integral do corpo na composição, após a ênfase 

no trabalho das mãos e dos ombros, que evocam, por sinédoque, a acção de pescar. O valor 

de constância, ou no sentido de Gibson, a “invariante”, não se circunscreve à determinação 

exploratória do olhar, mas configura o movimento das mãos, dos braços, dos ombros e das 

pernas, até que a totalidade do corpo se funda no acto que executa, revelando o objecto como 

o produto compósito da sua indagação. A imagem do velho, sentado no esquife, sustentando 

                                                           
94 « The theory of the concurrent awareness of persistence and change requires the assumption of invariants that underlie change of the 
optic array. Four kinds of invariants have been postulated: those that underlie change of illumination, those that underlie change of the 
point of observation, those that underlie overlapping samples, and those that underlie a local disturbance of structure. It would simplify 
matters if all these kinds of change in the optic array could be understood as transformations in the sense of mappings, borrowing the term 
from projective geometry and topology. The invariants under transformation have been worked out. Moreover it is easy to visualize a form 
being transposed, inverted, reversed, enlarged, reduced, or foreshortened by slant, and we can imagine it being deformed in various ways. 
[…] Invariant of optical structure under changing illumination.. Sunlight, moonlight, and lamplight can fluctuate in intensity, alter the 
direction from which they come to the layout, and differ in color. Hence the illumination can change in amount, in direction and in spectral 
composition. Some features of any optic array in the medium will change accordingly. There must be invariants for perceiving the surfaces, 
their relative layout, and their relative reflectance. They are not yet known, but they almost certainly involve ratios of intensity and color 
among parts of the array. […] 2. Invariants of optical structure under change of the point of observation. Note that a different point of 
observation is occupied by one eye of the human observer relative to the other, but that the invariants over this so-called disparity are the 
same as those under a change caused by a displacement of the head. A change and a difference are closely related. Some of the changes in 
the optic array are transformations of its nested forms, but the major changes are gain and loss of form, that is, increments and decrements 
of structure, as surfaces undergo occlusion. Proportions and cross ratios underlie the transformations, however, and extrapolations, 
interpolations, gradients, and horizon-ratios underlie the increments and decrements. In short, the flow of the array does not destroy the 
structure beneath the flow. […] 3. Invariants across the sampling of the ambient optic array. What I called looking around involves and the 
reversible sweeping of the field of view over the whole array, back and forth, with continuous successive overlap. There is presumably a 
common structure in the sliding sample, and this may be thought of as invariant. […] 4. Local invariants of the ambient array under local 
disturbances of its structure. Besides the motions of the sun, the observer, and the observer´s head, there are local events. These include not 
only displacements and rotations of rigid detached objects, but also deformations of rubbery surfaces – in fact all sorts of events from a 
rolling ball to rippling water, and from a growing infant to a smiling face. Each produces a specific disturbance of optical structure. But the 
surface, the ball, the water, and the face are seen to be continuations of themselves by virtue of certain non-disturbances of optical 
structure. […] These four kinds of invariants are optical. There are also surely invariants in the flow of acoustic, mechanical, and perhaps 
chemical stimulation, and they may prove to be closely related to the optical, but I leave them for the reader´s speculation. The study of 
invariants it’s just beginning. The theory of the extracting of invariants by a visual system takes the place of the theories of “constancy” in 
perception, that is, explanations of how an observer might perceive the true color, size, shape, motion, and direction-from-here of objects 
despite the wildly fluctuating sensory impressions on which the perceptions are based. With invariants there is no need for theories of 
constancy. » in James J. Gibson, The Ecological Approach to Visual Perception, ed. (Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 
Publishers, 1986), 310-311. Sobre a análise do tópico, de referir a pertinência do ensaio seguinte: James J. Gibson, The Senses Considered 
as Perceptual Systems, ed. (NY: Houghton Mifflin Company – Boston, 1966).  
95 John Locke, An Essay Concerning Human Understanding, Introdução, Notas, Coordenação da trad., Eduardo Abranches de Soveral, 
Revisão da tradução, Gualter Cunha e Ana Luísa Amaral, in Ensaio Sobre o Entendimento Humano, Vols. I e II, ed. (Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1999). 
96 Opus cit., p.10 (nota 13). 
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verticalmente a sua cana de pesca cuja linha, rigorosamente disposta, intersecta a superfície 

horizontal da água, é a expressão geométrica de uma continuidade entre pescador, pesca e 

pescado que revela, na génese do triângulo, o princípio da sua identificação. A linha 

suspensa na cana de pesca, com o isco apontado em direcção ao fundo do mar, é a tangente 

que institui o prolongamento metonímico entre o autor e a obra. 

  

O espelho convexo 

 

A imersão do pescador na acção que ele mesmo executa encontra eco na descrição do 

realismo de Courbet, segundo a visão de Michael Fried.97 A fusão corporal do pintor na obra 

não seria um efeito de absorção cujo propósito consistiria numa emulação da literatura, mas 

um gesto de auto-consciência fundado na expressividade do medium, em que o pintor se 

reconhece outro, uma figura monstruosa erguida com o seu próprio corpo, que um espelho, 

provavelmente convexo, lhe devolve.  

É possível traçar, a este respeito, uma analogia entre a posição de Alice do outro lado 

do espelho, de Lewis Caroll98, e o jovem efebo de Kierkegaard, em Repetição99, no sentido 

em que ambos executam gestos fundadores, acções que traduzem uma metamorfose 

sustentada pela diferença entre “ver” e “ver como”, a que poderia dar-se o epíteto de 

“conversão”.  

A ambivalência do amor e da morte, figurada nestes textos, sintetiza o dualismo 

numa expressão negativa: a ironia. O princípio em que consiste o debate tende a desvanecer-

se na presunção de uma identidade que, todavia, convoca a diferença na sua génese. Alice 

reconfigura, na assimetria especular, a aprendizagem que fizera No País das Maravilhas100, 

revelando-se nesta descontinuidade crítica. O jovem efebo de Kierkegaard, por sua vez, 

reconfigura-se através de Job, como se, ao procurar resolver o seu próprio dilema, 

encontrasse noutro a melhor expressão de si próprio, e, nesta reapresentação ou repetição de 

si mesmo, se revelasse constitutivamente duplo ou heterónimo. Recria Job, pensa-o 

poeticamente, apodera-se dele para lhe conferir as cores da sua sensibilidade e, deste modo, 

possui-o numa cópula em que o fecunda das suas qualidades, devolvendo-lhe, pois, o ímpeto 

que recebera e o animara a lançar-se na aventura do amor como captura. Não se trata, porém, 

da apreensão de um duplo que se projecta nas águas quietas de um lago, mas de uma busca 

                                                           
97 Michael Fried, Courbet´s Realism, ed. (Chicago: The University of Chicago Press, 1990).  
98 Lewis Carroll, The Annoted Alice - Alice´s Adventures in Wonderland and Trough the looking-Glass, illustrated by John Tenniel, with an 
Introduction and Notes by Martin Gardner, ed. (London: Penguin Books, 1970). 
99Opus cit.p., 26 (nota 23). 
100Lewis Carroll, Ibidem. 
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que é movimento. A luta do velho com o mar, na tentativa de resgatar uma expressão de si 

que lhe restitua o estatuto perdido, é uma alegoria do trabalho de criação artística, ou poética, 

que assume aqui o valor de gesto fundador.  

A compensação da cegueira instantânea por via de um movimento anatómico preciso, 

debruçar-se sobre a água com o propósito de observar as linhas em direcção à sombra 

profunda, é, aqui, o movimento que supera a imperfeição humana de não conseguir ver em 

condições de absoluta translucidez. Este acto mostra que, para o velho, a exactidão do saber 

adquirido é preferível à inconstância da sorte que, à míngua de fidedignidade, não é por si só 

determinativa de bom sucesso. É preciso, pois, que as condições aleatórias favoráveis 

encontrem o rigor de uma arte101 que saiba reconhecê-las, imprimindo-lhes uma finalidade 

pragmática.  

A gradação subtil do foco de incidência da luz solar sobre a superfície reflectora 

exprime-se, metonimicamente, nos efeitos sensoriais de dor e cegueira que modulam as 

condições de visibilidade do acto piscatório. Mas o velho resiste à adversidade, pela 

sobreposição do rigor à fatalidade, e percebe que, embora tenha sofrido os efeitos do sol 

nascente por uma vida inteira, conservava uma acuidade visual que lhe permitiria olhar a 

direito, de tarde, quando o sol era mais forte: «All my life the early sun has hurt my eyes, he 

thought. Yet they are still good. In the evening I can look straight into it without getting the 

blackness. It has more force in the evening too. But in the morning it is painful.» (Idem: 26). 

Portanto, o velho admite, num ímpeto auto-reflexivo, que a sua disposição para ver é uma 

qualidade perdurável, fazendo eco da voz narrativa que, em discurso indirecto livre e num 

momento distinto da história, lhe iluminara o rosto sombrio e vão, de um olhar fúlgido 

roubado à fosforescência das águas cristalinas. 

 

Afinidades idiomáticas 

 

O seu pensamento é cortado pela súbita visão de um petrel que volteava à sua frente 

no céu, para cair depois de forma inopinada, picando com as asas recuadas, e a seguir, 

regressando ao voo circular. O velho, que aguardava por pescado, mantendo a cana hirta em 

direcção ao fundo, reconhece no movimento indagatório da ave uma afinidade. Exprime-a de 

viva voz, como se tivesse criado um duplo de si mesmo para compensar a ausência do rapaz: 

«“He´s got something” the old man said aloud. “He´s not just looking”» (Idem: 26).  

 
                                                           
101 O termo arte é sinónimo de saber prático e descreve a intencionalidade como uso. 



Gestos Fundadores 

 

 Uma Leitura de Ernest Hemingway, The Old Man And The Sea. Página 109 
 

Sentado no seu esquife e formando com a cana um ângulo em relação ao mar, cuja 

superfície transpõe, o pescador observa com interesse a circunvolução do pássaro e, 

partilhando com ele uma semelhança de propósito, vislumbra no seu movimento a 

efectivação da captura. Então, rema até à área delimitada pelo voo do petrel e força 

ligeiramente a corrente, tentando servir-se da ave como meio de orientação no mar, embora 

conservando o rigor e a precisão de um saber de experiência feito. Ao segundo mergulho da 

ave, que do céu repetiu o voo rasante, o velho viu peixes-voadores saltarem da água e 

voarem em desespero até à superfície. O seu olhar, amplificado pela constituição de uma 

imagem adicional, era o ponto de tangência do céu e do mar, traduzido verbalmente na 

denominação dos peixes que observava à tona de água, exibindo a propriedade assimiladora 

dos seus olhos: «“Dolphin,” the old man said aloud. “Big dolphin.”» (Idem: 26).  

Esta frase, destituída de efeitos imediatos porque dirigida a um ouvinte inexistente, 

uma figura alucinatória que funciona como desdobramento metafórico de si, tem o valor 

cerimonial de uma fórmula ritualizada: é uma frase de imitação que, em vez de apontar para 

o mundo, finge a sua representação a um interlocutor espectral. E, neste primitivo gesto 

elocutório que ostenta um fim quase baptismal, define-se a equação entre a possibilidade da 

captura, antecipada na observação do primeiro movimento do petrel, e a constituição de uma 

diferença no mar, que a percepção do segundo movimento da ave, mais eficaz e certeiro, 

produz. Entre o pássaro que voa sobre a água em busca de presa, arrastando no seu 

movimento os peixes voadores, e o velho, que vigia o céu e o mar em busca de indícios do 

seu peixe, há uma afinidade de intenções que encontra na forma peculiar do seu ser a sua 

expressão idiomática própria. 

 A diferença entre o primeiro e o segundo voo do petrel traduz-se na deslocação dos 

peixes-voadores do interior da corrente para a superfície visível das águas; da mesma forma, 

a diferença entre a observação do mar, representada no gesto de suster meticulosamente a 

cana de pesca, e o reconhecimento, por via do movimento da ave, de que aquela era uma 

zona de captura traduz uma transição subtil da potência para o acto, cristalizada na 

metamorfose do silêncio em fala. 

 

A vela de um argonauta 

 

Inspirado pela circunvolução do petrel, o velho reage: embarca os remos, tira da proa 

uma linha de pequenas dimensões e, como tivesse uma guia de arame e um anzol de médias 

proporções, isca o delfim com uma sardinha, deita-o pela borda fora, prendendo-o a um anel 
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à ré, prepara outro isco, que deixa ficar na sombra da proa, e concentra-se de novo na 

observação do grande pássaro de asas negras que se encontra agora rente à água.  

Enquanto o examina, o petrel mergulha com as asas recuadas, mas, desta vez, bate-as 

com fúria devido à sua ineficácia na perseguição dos peixes-voadores. O velho observa a 

leve saliência que o bando de delfins desenha na água atrás dos peixes em fuga, imprimindo 

uma grande velocidade onde eles caíssem, o que deixaria os peixes-voadores com débeis 

probabilidades de evasão, e o pássaro, sem meios de resistir a tamanha investida. Detém o 

olhar na dança ineficaz de uns e outros, mas percebe, por comparação, que o bando de 

delfins se afasta dele a uma velocidade que não lhe deixa hipóteses, a não ser que consiga 

apanhar aqueles em torno dos quais o seu peixe provavelmente rondaria. Ante a elipse destes 

bandos velozes, resta-lhe a esperança, transformada em íntima convicção, de que a captura 

do seu peixe seja exequível.  

Sentado no seu esquife, de cana erguida sobre a água, o velho é o eixo de uma 

paisagem intersectada pelo plano vertical das nuvens, que se ergue por cima da terra como 

uma grande cordilheira, o plano horizontal da costa, que se delineia como uma extensa linha 

verde com as serranias azuis acinzentadas por detrás e se cruza com a linha da superfície 

aquática. O seu olhar perscruta as profundezas, na esperança de trazer à tona o peixe que os 

sentidos imaginam, porque o querem ver e tocar, como se fosse o corpo desejado de um 

amor impossível ou ausente, como o seu próprio, vivido na repetição da fé através da 

imagem dos santos.  

Do lugar onde se encontra, vê a tonalidade azul-escura da água que se ensombrara, 

tornando-se agora quase púrpura mercê da diferença de irradiação solar, e, quando desvia os 

olhos para o interior da corrente, vê nas águas obscuras o plâncton vermelho e a estranha luz 

que sobre elas o sol difundia. Lê, na observação das linhas que se dissipam mar adentro, uma 

abundância de plâncton que o deixa feliz, porquanto lhe indica a existência de peixe nas 

redondezas. E, na estranha luz do sol sobre as águas, assim como na forma das nuvens sobre 

a terra, percebe um sinal de bom tempo. O valor imputado aos fragmentos observados é o 

produto de uma interpretação metonímica do efeito pela causa que, ao invés de descrever a 

visão como um estado passivo fundado na dicotomia entre o observador e a coisa observada, 

a constitui como um gesto relacional, que implica duração e se apresenta como leitura: 

 

The clouds over the land now rose like mountains and the coast was only a long green line 
with the grey-blue hills behind it. The water was a dark blue now, so dark that it was almost purple. 
As he hooked down into it he saw the red sifting of the plankton in the dark water and the strange 
light the sun made now. He watched his lines to see them go straight down out of sight into the 
water and he was happy to see so much plankton because it meant fish. (Idem: 27-28) 
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 Todavia, nenhum dos sinais antevistos é suficiente para compensar a carência: o 

pássaro perde-se ao largo, divergindo do eixo de observação, sem que se vislumbre à 

superfície o menor indício de peixe, apenas alguns sargaços ressequidos pelo sol e a vela 

pomposa e iridescente de um argonauta, boiando junto do barco. O pescador deita-se 

lateralmente no esquife e depois endireita-se. Flutuava como uma bolha, com os seus 

extensos filamentos purpúreos, vogando um metro atrás: «But the bird was almost out of 

sight now and nothing showed on the surface of the water but some patches of yellow, sun- 

bleached Sargasso weed and the purple, formalized, iridescent, gelatinous bladder of a 

Portuguese man-of-war floating close beside the boat.» (Idem: 28). Esta é a representação 

metafórica da sua própria ineficácia, tornada explícita numa nova elocução ritualizada que 

acentua, na diferença de géneros, a ambivalência do amor: «“Agua mala”, the man said. 

“You whore”» (Idem: 28).  

 

Bolhas iridescentes 

 

O velho debruça-se sobre as águas, numa nova investida, e vê dentro do seu curso 

peixes de pequenas dimensões, coloridos como os filamentos dos argonautas, que nadam 

entre estes e sob a sombra que o balão fazia, indo à deriva. Eram imunes ao seu veneno, ao 

contrário dos homens que sofriam de inflamações nos braços e nas mãos, sempre que tais 

filamentos se misturavam à sua pescaria. E, para compensar esta fragilidade humana, o velho 

gostava de apreciar o gesto devorador com que as tartarugas comiam aquelas bolhas 

iridescentes, assim como os seus filamentos: «The iridescent bubbles were beautiful. But 

they were the falsest thing in the sea and the old man loved to see the big sea turtles eating 

them. The turtles saw them, approached them from the front, then shut their eyes so they 

were completely carapaced and ate them filaments and all. » (Idem: 29) 

O ímpeto que o movia a eliminar os perigos, criando um lugar antropomórfico ditado 

pela necessidade de assimilação da diferença, traduz-se no comprazimento que sentia ao 

observar o acto destruidor da tartaruga, mas também no prazer que tinha, quando, após um 

temporal, calcava as bolhas sob os pés a fim de obter uma expressão audível da sua própria 

capacidade para aniquilar o mal. 

 O velho começa a revelar um impulso para a morte que, a par do amor, lhe confere 

uma natureza ambivalente sintetizada no duplo fascínio pelo mal e pela sua destruição. A 

inclemência das águas oceânicas e a malignidade das bolhas que sobre elas flutuavam eram 



Gestos Fundadores 

 

 Uma Leitura de Ernest Hemingway, The Old Man And The Sea. Página 112 
 

figurações desta tensão que opunha, à vontade de amar ou de criar, o princípio da sua 

aniquilação, como se o homem se erguesse deste paroxismo de incongruências: «The old 

man loved to see the turtles eat them and he loved to walk on them on the beach after the 

storm and hear them pop when he stepped on them with the horny soles of his feet.» (Idem: 

29). 

Taxionomia electiva das tartarugas 

 

Contudo, o velho não nutria pela generalidade do grupo zoológico das tartarugas 

idêntica simpatia: apreciava as verdes e as de bico de falcão, pela sua ligeireza e coragem, 

mas desprezava as feias, de armadura amarela, que comiam de olhos fechados os argonautas. 

A diferenciação que institui na apreciação das tartarugas é a prova da sua aptidão para as 

qualificar de acordo com o seu foco de interesse. Ao contrário da maioria das pessoas, 

impiedosas para com as tartarugas, já que o seu coração batia horas a fio após ter sido 

arrancado e esquartejado, despertando-lhes o repúdio de um fenómeno contra-natura, o velho 

identificava-se na partilha desta característica e revia-se na procura de alimento para 

enfrentar a adversidade. Assim como as tartarugas comiam ovos, em Maio, a fim de se 

fortalecerem para o peixe graúdo, em Setembro e Outubro, ele inspirava-se nas conversas 

com o rapaz e no exemplo de DiMaggio, para prosseguir o seu labor. 

 

Most people are heartless about turtles because a turtle´s heart will beat for hours after he 
has been cut up and butchered. But the old man thought, I have such a heart to and my feets and 
hands are like theirs. He ate the white eggs to give himself strength. He ate them all through May to 
be strong in September and October for the truly big fish. (Idem: 29-30) 

 
 

 As afinidades entre o velho, as tartarugas e o petrel não são o efeito de uma 

identidade reflexiva, como a de Narciso debruçado sobre a superfície plácida do lago, mas o 

resultado de um olhar que percebe analogias através de diferenças. O velho intuiu a mulher 

ausente através das imagens dos santos, adivinhou a existência de peixe através do plâncton 

espalhado pela corrente, e antecipou o bom tempo através da estranha luz do sol sobre as 

águas, ou através da forma das nuvens sobre a terra. Agora, vê-se irmanado dos animais que 

o seu olhar cruza, como se neles reencontrasse uma imagem de si próprio, o duplo 

antropomórfico que reproduz, na diferença, a unidade.  

 

 

 



Gestos Fundadores 

 

 Uma Leitura de Ernest Hemingway, The Old Man And The Sea. Página 113 
 

 

 

Olhar composicional e irmandade 

 

O tópico da irmandade, configurado na equação entre o velho, a ave e a tartaruga, 

não é sugerido por uma descrição directa experiência visual, é o efeito de um olhar que 

funda a semelhança no movimento tropológico da sua constituição. A imagem da busca 

como imperativo de sobrevivência é uma sinédoque da pesca que traduz metaforicamente o 

gesto que edifica o velho como pescador. 

A unidade entre a personagem principal e estes animais efectua-se, sob o tropo da 

alimentação: os ovos que a tartaruga comia, em Maio, para afrontar o peixe graúdo, em 

Setembro, são o óleo de fígado de tubarão que o velho bebia diariamente para se fortalecer; 

da mesma forma, o movimento inquisidor do petrel à tona da água é a representação do seu 

esforço de sobrevivência. A reciprocidade de atributos que funda a irmandade na ideia de 

nutrição é o efeito de um olhar que, ao invés de transcrever passivamente as suas impressões, 

recria o mundo a partir de si próprio, investindo-o de qualidades. É composicional, porque 

activo, e assimilador, porque antropomórfico. 

 
He also drank a cup of shark liver oil each day from the big drum in the shack where many 

of the fishermen kept their gear. It was there for all fishermen who wanted it. Most fishermen hated 
the taste. But it was no worse than getting up at the hours that they rose and it was very good against 
all colds and grippes and it was good for the eyes. 

Now, the old man looked up and saw that the bird was circling again. 
“He´s found fish,” he said aloud. No flying fish broke the surface and there was no 

scattering of bait fish. But as the old man watched, a small tuna rose in the air, turned and dropped 
head first into the water. The tuna shone silver in the sun and after he had dropped back into the 
water another and another rose and they were jumping in all directions, churning the water and 
leaping in long jumps after the bait. They were circling it and driving it. 

If they don´t travel too fast I will get into them, the old man thought, and he watched the 
school working the water white and the bird now dropping and dipping into the bait fish that were 
forced to the surface in their panic. 

“The bird is a great help,” the old man said. (Idem:30) 
 
 

A síntese é um modo de compensação do abismo. Se o mundo fosse um agregado 

inexpressivo, não seria possível vê-lo como mundo, nem tão-pouco equacionar a existência 

de um observador que, através dele, se constituísse. O mundo é o rosto da actividade 

composicional que traduz a estranheza nos termos em que aprendeu a reconhecer-se. O 

vínculo entre o velho, o petrel e a tartaruga é a expressão antropomórfica de um olhar que vê 

o mundo como a imagem de si próprio. Esboça-o, projectando-lhe os seus desígnios, e 

altera-lhe a forma, sempre que a imputação de qualidades esculpe, sobre o velho rosto, um 



Gestos Fundadores 

 

 Uma Leitura de Ernest Hemingway, The Old Man And The Sea. Página 114 
 

novo semblante. A metamorfose não é uma diferença de ponto de vista, mas a exposição do 

lapso em que consiste a alteração posicional. 

 

Teatralização da ausência 

 

O velho ergue de novo os olhos para o céu e vê que o pássaro continua a adejar. 

Traduz o seu movimento numa locução e, na ausência do rapaz, desdobra-se reflexivamente 

em narrador e narratário: «“ He´s found fish”, He said aloud» (Idem: 30). A verbalização da 

cena observada supre a carência de destinatário, porquanto encena, na forma intransitiva do 

monólogo, a estrutura dúplice da interlocução. A frase perde o valor proposicional que lhe 

concederia a pragmática discursiva e a alternância converte-se numa representação da 

impossibilidade de diálogo, ou mais precisamente, numa compensação da perda, por via de 

um solilóquio que reproduz o convívio perdido, como num jogo de faz-de-conta.  

A dramatização da ausência acontece com o fim da interacção verbal. As palavras 

que o velho articula a solo, na tentativa de suprir a falta de companhia, exibem uma estrutura 

teatral ou mimética: o velho traduz a sua observação num enunciado, mesmo sabendo que 

nem o rapaz o pode ouvir, nem as aves e os peixes entender. Tinha aprendido a compensar a 

perda com a morte da mulher, cuja presença rememorava nas gravuras do Sagrado Coração 

de Jesus e da Virgem do Cobre, como se a brecha que o fim escavara pudesse ser mitigada 

num acto de devoção, e também com o exemplo de DiMaggio, onde lia o valor soberano da 

execução. 

O que distinguia este jogador dos demais e lhe valera o epíteto de DiMaggio era uma 

perseverança que transcendia a volubilidade dos factos. “O mágico” é a tradução para 

português do italiano DiMaggio, aquele que metamorfoseia a realidade em sonho, 

rememorando os leões selvagens do anoitecer que a infância, obstinada, transporta.  

O bailado da ave, que o velho captura com o olhar a partir da sua posição no esquife, 

repercute-se, por sinestesia, na experiência auditiva da elocução e, assim, cristaliza a imagem 

do petrel numa expressão vivaz que lhe dá forma, substância e visibilidade.  

As palavras são o medium: desocultam a visão, dando corpo e ânimo ao movimento 

da ave, e operam a passagem do silêncio à voz, convertendo o visível no audível e, 

indirectamente, no legível. O velho não pode conter o seu pensamento e exterioriza-o num 

monólogo que o constitui espectador de si mesmo. As suas palavras têm um valor criativo, 

pois instanciam uma diferença de posição no teor da sua busca: o olhar que apontava para o 

voo ininterrupto do petrel, na ânsia de lhe apreender o sentido, tornara-se uma ponte entre o 
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visível e o invisível, criada pela imputação de qualidades antropomórficas a este fragmento 

do mundo.  

O pescador percebe uma afinidade de intenção com o pássaro e serve-se do seu 

bailado como guia para a caça. A hipótese de que este tivesse encontrado alimento não era 

corroborada pela observação, pois não se vislumbravam quaisquer sinais de peixe-voador, 

nem de redemoinhos que assinalassem a presença de peixe miúdo.  

O movimento circular da ave sobre as águas do Golfo é o bastante para que adivinhe 

a existência de pescado. A sua leitura não se circunscreve à positividade dos factos, 

transcende-os por via de um saber acumulado durante anos de lida. A sua capacidade de 

interpretar indícios torna-se gradativamente mais explícita e a observação dos sinais 

constitui-se num facto.  

 

Um frémito súbito 

 

Enquanto o velho fixa os olhos no bailado da ave, irrompe do mar um atum, que 

volteia e cai de novo para a água, a que se seguem outros que, saltando, o cercam e guiam. 

Tal como o petrel havia delineado um círculo no mar, para determinação da área de caça, 

assim o velho, inspirado pelo movimento da ave, se vê rodeado de peixes que se içam para 

fora da superfície das águas e a ela retornam, como se o encaminhassem para o grande poço.  

A leitura do movimento da ave serve-lhe de bússola rumo ao peixe que, por uma 

dança propulsiva à roda do barco, o impele na busca do seu destino. Contudo, o velho 

reprime o arrebatamento dos atuns, sob pena de se deixar arrastar passivamente pelo 

cardume, que branqueia de espuma as águas enquanto o pássaro bica à superfície e faz 

irromper o peixe miúdo, o qual, desnorteado, se dispersa sem oferecer resistência. 

Na tentativa de se posicionar relativamente aos dois pontos de referência que lhe 

abrem caminho, o velho admite a necessidade de refrear o ímpeto excessivamente veloz do 

cardume e reconhece a utilidade do pássaro, como sinal de bom augúrio: «“The bird is a 

great help”, the old man said» (Idem: 30). E, no momento em que profere tal afirmação, 

percebe que a cana, perpendicular relativamente à superfície do mar, se lhe retesara sob o pé 

que sustinha a volta, encetando um contacto próximo com o peixe: 

 

Just then the stern line came taut under his foot, where he had kept a loop of the line, and 
he dropped his oars and felt the weight of the small tuna´s shivering pull as he held the line firm and 
commenced to haul it in. The shivering increased as he pulled in and he could see the blue back of 
the fish in the water and the gold of his sides before he swung him over the side and into the boat. 
He lay in the stern in the Sun, compact and bullet-shaped, his big, unintelligent eyes staring as he 
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thumped his life out against the planking of the boat with the quick shivering strokes of his neat, fast 
moving-tail. The old man hit him on the head for kindness and kicked him, his body still 
shuddering, under the shade of the stern. 

“Albacore”, he said aloud. “He´ll make a beautiful bait. He´ll weigh ten pounds.” 
(Idem:31) 

 
 

 Delimitada a área piscatória por via da leitura de indícios, seguem-se investidas 

gradualmente mais explícitas, no sentido de materializar a captura. Guiado pelo movimento 

aéreo da ave e pela acrobacia frenética dos atuns, o velho prossegue, até sentir o primeiro 

sinal de desequilíbrio. Uma súbita pressão sobre a cana de pesca desencadeia uma sequência 

de movimentos quase peristálticos, por via dos quais reage à tensão, aliviando a carga pela 

tentativa de aniquilamento da origem. O peixe não é imediatamente visível, anuncia-se, de 

modo oblíquo, pela força de impulsão exercida sobre a cana, que o velho lê como o morder 

do anzol. Em virtude da sua longa experiência de mar, adivinha a presença de pescado na 

área adjacente ao barco, através de um frémito súbito na ponta da cana que, então, se move 

para o fundo, alterando a perpendicular delineada na superfície aquática.  

A imagem do pescador expectante, sentado no seu esquife, com a cana em equilíbrio 

sobre o mar, cede lugar à representação do seu impulso para a captura. A linha retesada por 

uma pressão que o velho, experiente nas lides do mar, imediatamente reconhece é a pedra-

de-toque do acto piscatório, cuja essência radica na leitura de sinais que suscitem o 

desenvolvimento de respostas adequadas à captura. A resiliência do velho ante a coacção 

exercida pelo animal exibe-se na sequência de acções que visam subtraí-lo ao mar, revelando 

a sua força antagónica no próprio gesto da desocultação. A urgência de reacção ao ímpeto do 

peixe não é, aqui, o efeito de um princípio causal concebido na esteira de uma teoria para-

mecânica da psique102, pelo contrário, é a exposição do efeito que gera a causa. Há, na 

                                                           
102 Na passagem que se segue, Gilbert Ryle expõe as origens da “ teoria para-mecânica da psique”, nomeadamente a sua homologia com 
teorias físicas herdeiras de Galileu, e revela algumas das suas perplexidades a propósito desta afinidade: «One of the chief intellectual 
origins of what I have yet to prove to be the Cartesian category- mistake seems to be this. When Galileo showed that his methods of 
scientific discovery were competent to provide a mechanical theory which should cover every occupant of space, Descartes found in 
himself two conflicting motives. As a man of scientific genius he could not but endorse the claims of mechanics, yet as a religious an moral 
man he could not accept, as Hobbes accepted, the discouraging rider to those claims, namely that human nature differs only in degree of 
complexity from clockwork. The mental could not be just a variety of the mechanical. He and subsequent philosophers naturally but 
erroneously availed themselves of the following escape-route. Since mental-conduct words are not to be construed as signifying the 
occurrence of mechanical processes, they must be construed as signifying the occurrence of non-mechanical processes; since mechanical 
laws explain movements in space as the effects of other movements in space, other laws must explain some of non-spatial workings of 
minds. The difference between human behaviours which we describe as intelligent and those which we describe as unintelligent must be a 
difference in their causation; so, while some movements of human tongues and limbs are the effects of mechanical causes, others must be 
the effects of non-mechanical causes, i. e, some issue from movements of particles of matter, others from workings of the mind. The 
differences between the physical and the mental were thus represented as differences inside the common framework of the categories of 
“thing”, “stuff”, “attribute”, “state”, “process”, “change”, “cause” and “effect”. Minds are things, but different sorts of things from bodies; 
mental processes are causes and effects but fifferent sorts of causes and effects from bodily movements. And so on. Somewhat as the 
foreigner expected the University to be an extra edifice, rather like a college but also considerably different, so the repudiators of 
mechanism represented minds as extra centres of causal processes, rather like machines but also considerably different from them. Their 
theory was a para- mechanical hypothesis.  That this assumption was at the heart of the doctrine is shown by the fact that there was from 
the beginning felt to be a major theoretical difficulty in explaining how minds can influence and be influenced by bodies. How minds can 
influence and be influenced by bodies. How can a mental process, such as willing, causes spatial movements like the movements of the 
tongue? How can a physical change in the optic nerve have among its effects a mind’s perception of a flash of light? This notorious crux by 
itself shows the logical mould into which Descartes pressed his theory of the mind. It was the self-same mould into which he and Galileo 
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geometria de relações que configura o acto piscatório, uma disposição para ler, que se 

exprime no quadro inicial de expectativa e vigília, e se repete na valorização do movimento 

da cana sob o efeito propulsivo de uma força tácita.  

Quando o velho se apercebe de que a linha sustida debaixo do pé ficara subitamente 

retesada, larga os remos e, sentindo com o próprio corpo a força adversativa do atum, 

empenhado num derradeiro esforço de sobrevivência, concentra-se na captura, arrebatando-o 

por investidas graduais, até o seu corpo se tornar totalmente explícito. Antes de o atirar sobre 

a borda para o interior do barco, vislumbra-lhe à tona de água o lombo azul e o flanco 

dourado, indícios da supremacia do pescador, que vence progressivamente o ímpeto do 

animal, vendo assim justificado o seu pressentimento. 

A perpendicular desenhada pela cana que o pescador mantém vigorosamente 

suspensa sobre as águas é o traço de união entre o sujeito e o objecto. A contiguidade dos 

termos não é aqui o produto de uma imputação apriorística responsável pela fixidez 

posicional dos constituintes. As funções sintácticas de sujeito e complemento directo 

fundam-se no próprio acto da sua enunciação e não ostentam a perenidade que lhes 

concederia uma estipulação adventícia. É no acto de pescar que os termos se tangenciam: 

não há pescador que não almeje o seu peixe, nem peixe que se lhe revele senão como 

resposta ao desvio da sua cana sobre o mar. Neste sentido, o epíteto de “pescador” não pode 

ser outorgado gratuitamente: configura uma relação de identidade que se afirma neste 

desajuste de forças em conflito. A denominação do agente, tal como a do objecto sobre que 

recai a sua intervenção, será justificada ao longo do debate até não restar dúvida sobre o 

valor genitivo da pertença, e merecerá tal atributo quem o souber preservar de uma 

hipotética dissolução. Nessa altura, o possuidor será reconhecido como membro de pleno 

direito no grupo, ou corporação, onde a entrada é ditada pelo mérito e regulada pela 

exemplaridade do feito. O acto de pescar é um gesto intransitivo que exibe a contiguidade 

dos seus termos como um efeito de leitura: a percepção de um desequilíbrio na posição 

                                                                                                                                                                                   

set their mechanics. Still unwittingly adhering to the grammar of mechanics, he tried to avert disaster by describing minds in what was 
merely an obverse vocabulary. The workings of minds had to be described by the mere negatives of the specific descriptions given to 
bodies; they are not  in space, they are not motions, they are not modifications of matter, they are not accessible to public observation. 
Minds are not bits of clockwork, they are not modifications of matter, they are not accessible to public observation. Minds are not bits of 
clockwork; they are just bits of not-clockwork. As thus represented, minds are not merely ghosts harnessed to machines; they are 
themselves just spectral machines. Through the human body is an engine, it is not quite an ordinary engine, since some of its workings are 
governed by another engine inside it – this interior governor-engine being one of a very special sort. It is invisible, inaudible and it has no 
size or weight. It cannot be taken to bits and the laws it obeys are not those known to ordinary engineers. Nothing is known of how it 
governs the bodily engine. A second major crux points the same moral. Since, according to the doctrine, minds belong to the same category 
as bodies and since bodies are rigidly governed by mechanical laws. The physical world is a deterministic system, so the mental world must 
be a deterministic system. Bodies cannot help the modifications that they undergo, so minds cannot help pursuing the careers fixed to them. 
Responsibility, choice, merit and demerit are therefore inapplicable concepts – unless the compromise solution is adopted of saying that the 
laws governing mental processes have the congenial attribute of being only rather rigid. The problem of the Freedom of the Will was the 
problem how to reconcile the hypothesis that minds are to be described in terms drawn from the categories of mechanics with the 
knowledge that  higher-grade human conduct is not of a piece with behavior of machines.» in Gilbert Ryle, The Concept of Mind, ed. 
(London: Penguin Books, 1990), 20-22. 
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inicial da cana sugere, por metonímia, a tensão exercida pelo peixe e descreve a pesca como 

um acto relacional, caracterizado pela imputação de atitudes proposicionais a fragmentos do 

mundo. 

O pescador anseia pelo seu peixe, todavia, quando num frémito súbito o pressente, 

arrebata-o ao seu meio de origem, roubando-lhe a vida para nela edificar a sua própria 

identidade. Este é um combate desigual que se salda numa glória fugaz: o desequilíbrio 

traduz uma reacção compensatória com retorno ao ponto de origem. A procura de peixe é um 

meio de desenvolver a resposta adversativa cujo fim é a afirmação da autoridade, após 

oitenta e quatro dias consecutivos de escassez, que os cépticos interpretavam como indício 

de má sorte. Estar definitivamente salao era, entre os pescadores de Havana, a pior forma de 

desgraça, aquela que se tornava urgente expurgar. As pescarias de pequena monta, como a 

do atum por exemplo, eram modos parciais de afirmação, subordinados a uma 

intencionalidade maior: a captura do grande peixe. 

Da aridez original ao primeiro gesto, a pesca é definida como uma relação corpórea 

que se exprime em acções sucessivamente entrelaçadas, que concorrem para a materialização 

de um mesmo intuito. Após oitenta e quatro dias à míngua, o velho, reanimado pela 

esperança, sofre o ímpeto do peixe sobre o anzol, ao sentir o retesado da corda debaixo do 

pé, e é impelido a mover-se com o propósito de aniquilar a causa deste desalinho. O seu 

conhecimento da pesca, fruto de uma aprendizagem na primeira pessoa, desperta-lhe uma 

resposta instantânea, ao primeiro sinal de tensão, que se manifesta numa sequência de gestos 

que visam extirpar o antagonista. O peixe é a força que pressiona a cana, alterando a 

perpendicular e constrangendo o velho a reagir, no sentido de dominar a tensão e libertar-se 

do fardo da causalidade. O pescador não pode ser arrastado pelos cardumes, sob pena de se 

ver despojado de autoridade. Tem que ser capaz de opor resistência à pressão, sempre que à 

superfície lhe apareça um peixe a morder o anzol. A sua sobrevivência reside na capacidade 

de subjugar a força adversativa, para que do seu gesto seja subtraída a origem e, assim, 

expurgado o dualismo. 

A metonímia é o tropo que rege a contiguidade entre o sujeito, o velho pescador, e o 

objecto, o peixe que se desvela gradativamente até à sua completa desocultação como coisa 

produzida. O domínio do homem sobre o animal materializa-se numa relação de posse que 

estabelece entre eles uma diferença hierárquica: o peixe, retirado do seu meio natural, luta 

num derradeiro esforço de sobrevivência; o pescador desfere-lhe um golpe fatídico, evitando 

o prolongamento da agonia. Qual caçador triunfante, arremessa com um pontapé para a 

sombra da popa o corpo do animal ainda palpitante, e fixa, neste gesto vitorioso, a sua 
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autoridade. O peixe, já morto, é a imagem da tensão neutralizada, a subsunção do dualismo 

configurado na antítese à intransitividade do acto piscatório.  

 

«- Albacora - Disse alto» 

 

O animal é reduzido à condição de objecto através de uma locução que o nomeia, 

dando-lhe forma e rosto, e lhe atribui um uso póstumo, como num epitáfio: «“Albacore”, he 

said aloud. “He´ll make beautiful bait. He´ll weight ten pounds.”» (Idem: 31). É uma figura 

da narrativa que o velho edifica e a que confere o papel de oponente, neste primeiro duelo 

piscatório. A expressão proferida em solilóquio assemelha-se à fórmula de um rito 

baptismal: a verbalização desvela o objecto e reconhece-lhe qualidades. Sob o nome 

“albacora” lê-se um desvio da perpendicular que, sendo ainda ténue e não permitindo 

vislumbrar o rasgo abissal em que se opera a conversão, insinua, todavia, a transcendência 

do presente. 

 Mas a intervenção piscatória ainda não se completara, donde a prorrogação do 

diferendo que opõe o velho ao mar, como se fossem adversários temíveis que se 

conhecessem e respeitassem, embora precisassem de sobreviver ao jogo em que a 

ambivalência é impossível. O atrito residual é a pedra-de-toque de uma equação em que o 

dualismo entre sujeito e objecto se dilui na reversibilidade dos seus termos. Engendra-se uma 

nova equação e cada membro da dicotomia deve constituir-se relacionalmente. À medida 

que a pesca continua e a leitura prossegue, a antítese intensifica-se e dá origem a um debate, 

nos termos do qual se torna imperativo aniquilar o oponente: a sua morte tem como 

consequência o fim do dualismo. A fricção com o mundo adquire as proporções de um duelo 

em que apenas um dos constituintes pode sair vencedor, como sucede em qualquer jogo, pois 

o ganhador configura o derrotado na sua vitória.  

Esta aniquilação em combate tem um carácter antropomórfico, uma vez que o atrito 

entre o pescador e o peixe é a expressão antitética que converte a diferença nos seus próprios 

termos. A contiguidade assenta numa equação entre dois elementos, diversamente da 

metáfora, que opera o colapso integral dos seus membros, gerando uma identidade 

metamórfica que adquire um carácter estranho ou monstruoso. O peixe é o espelho dos 

movimentos da sua alma, a expressão mais íntima e assombrosa do seu rosto. Enquanto o 

atum era a forma dualística da alteridade, simples intermediário ao serviço da grande 

pescaria, o peixe-espada que lhe sucede deixa de ser um meio para se converter na finalidade 

da acção, dando corpo ao seu projecto fundador. A autoridade configura a relação do 
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pescador com o objecto: é preciso que o peixe morra às suas mãos, para que possa ser 

exibido como despojo de uma guerra que o consagre e reconcilie, justificando a cisão 

original como o primeiro passo na reconquista de si. O pescador flexiona o curso dominado 

pela escassez, imprimindo-lhe o seu cunho, e reconhece no peixe os movimentos da própria 

alma. A pesca é o gesto que transfigura a negatividade original num movimento de 

superação da derrota, e o antropomorfismo a sua expressão relacional. 

Movido pela necessidade de vingar oitenta e quatro dias de aridez, o velho luta pela 

sua justificação e, investindo sucessivamente contra o mar, que ama e respeita, recupera-se 

em cada movimento para se libertar da coerção que o peixe lhe impõe. A pesca materializa-

se na aniquilação da presa, todavia, a morte infligida não é da mesma sorte que a 

negatividade inicial, apenas inércia. A captura traz à luz o objecto, relíquia de guerra, e 

confere ao sujeito da acção o epíteto de vencedor: o peixe, arrebatado ao meio de origem, é 

trasladado para o espaço antropomórfico das intenções, e a pesca, sustentada por um impulso 

egotista, é representada como um jogo de sobrevivência inconciliável com a presunção de 

derrota. Metamorfoseia o dualismo, e ostenta, num gesto apropriativo, a relação de posse que 

liga o pescador ao objecto. Entre o ímpeto da conquista e o movimento estratégico de defesa, 

ergue-se uma ponte que impregna de porvir as cinzas da memória. A unidade do passado, do 

presente e do futuro materializa-se na denominação do peixe capturado, como numa 

cerimónia baptismal destinada a ratificar a coisa criada, embora a morte inscreva no livro das 

origens o seu valor de epitáfio.  

 

O tradutor 

 

A palavra “Albacora” enfatiza o valor do monólogo. A sua origem é tão distante que 

o velho não consegue rememorá-la com nitidez: terá começado a cantar à noite, em horas de 

solidão, tanto nos veleiros como na pesca da tartaruga, e adquirido o hábito de falar sozinho, 

quando o rapaz deixara de o acompanhar na faina. A necessidade de compensar a perda 

cristaliza-se no desejo de expressão, como se, repetindo a cena originária de convivência, o 

pescador imaginasse prorrogá-la além do vazio dos factos. A vida do mar, incompatível com 

a delapidação inútil das palavras, mostrava que o uso por defeito da linguagem era uma 

virtude, uma vez que a dureza da pesca não era complacente com a frivolidade de gestos 

improfícuos e banais: 
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 He did not remember when he had first started to talk aloud when he was by himself. He 
had sung when he was by himself in the old days and he had sung at night sometimes when he was 
alone steering on his watch in the smacks or in the turtle boats. He had probably started to talk 
aloud, when alone, when the boy had left. But he did not remember. When he and the boy fished 
together they usually spoke only when it was necessary. They talked at night or when they were 
storm-bound by bad weather. It was considered a virtue not to talk unnecessarily at sea and the old 
man had always considered it so and respected it. But now he said his thoughts aloud many times 
since there was no one that they could annoy. (Idem: 31-32) 

 
 

A sua disposição para o canto, traduzida posteriormente em monólogo, não era um 

facto insignificante. Era a sua maneira de exprimir a perda que consistia em rever-se na 

solidão do mar alto. Ao contrário de Narciso, que fixara o seu olhar sequioso no reflexo que 

o lago lhe volvia, na ânsia de tanger uma representação cristalina de si, o velho indagava o 

seu duplo na teatralização das palavras, como se, num acto de supremo fingimento, se 

constituísse simultaneamente espectador e intérprete de si mesmo. Tinha consciência de que 

outros, se o ouvissem falar sozinho, haviam de julgá-lo insano, mas ele, fiel ao seu 

propósito, mantinha-se indiferente a tais sussurros, porque a diferença que imaginava existir 

entre uma verbalização sem nexo e a sua própria era tal, que a visão de outrem a seu respeito 

lhe parecia absurda: «“ If others heard me talking out aloud they would think that I am 

crazy”, he said aloud. “But since I am not crazy, I do not care.”» (Idem: 32). Habituado a não 

falar inutilmente no mar, onde imperavam os gestos silenciosos, o velho manifesta-se 

verbalmente, quando o seu esforço de conquista é coroado de vitória. O peixe conservar-se-

ia oculto, não fosse a palavra que o denominasse e lhe concedesse existência narrativa. A 

expressão proferida em solilóquio não expõe uma classificação zoológica. Representa o 

ponto culminante do labor que consistiu em tornar explícita a presença intuída na ponta da 

cana de pesca.  

A relação entre o possível e o factual, ao invés de corroborar o valor de imanência da 

passagem, conforme a tríade dialéctica de Hegel103, representa-a como a conversão da força 

adversativa, que se anuncia na inflexão da cana sobre as águas, em despojo de guerra. A 

presença de peixe na área adjacente ao barco torna-se mais real em cada investida e confirma 

a adequação da técnica ao propósito da intervenção. A captura é o momento triunfante de um 

esforço cujo fim é o restauro do equilíbrio perdido. Descreve o término de um gesto 

emancipatório clamando pela neutralização do adversário, que identifica como o efeito 

metonímico de uma causa por estabelecer. A passagem do possível ao factual concretiza-se, 

quando o corpo resgatado se ergue à tona de água, ratificando o duelo e a criação da entidade 

                                                           
103 G.W.F. Hegel, Wissenshaft der Logik, trad., apresentação e notas Pierre-Jean Labarrière e Gwendoline Jarczyk, in Science de la 
Logique, ed. (Paris: Aubier-Montaigne: 1972) / G.W. Hegel, Phaenomenologie des Geites, trad. alemão por Jean Hyppolyte, in La 
Phénoménologie de L´Esprit, ed. (Paris : Aubier-Montaigne, 1941).  
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denominada “albacora”. O possível é a forma embrionária da figura que o pescador antecipa 

no desvio da sua cana e intui como oponente a extirpar. O esforço que empreende no sentido 

de desfazer a pressão traduz-se no reconhecimento de uma contiguidade entre sujeito e 

objecto. O desvio oscilatório da cana, sob o efeito de uma causa por revelar, é o 

prolongamento metonímico da mão que tenta resgatar a presa, através da neutralização do 

seu ímpeto. Após reiteradas tentativas, a supremacia do homem sobre o animal efectiva-se: o 

peixe é arrebatado ao seu meio de origem, privado das suas condições naturais de 

sobrevivência, e torna-se cativo da acção antropomórfica.  

 

Um vago cântico nocturno 

 

Na autobiografia do pescador, o monólogo tem um princípio remoto, quase ignoto, 

embora constitutivo dos seus momentos de solidão. No princípio, entoava cânticos nocturnos 

quando ficava só, nos veleiros e na pesca da tartaruga; depois, metamorfoseara o seu cântico 

originário em prosa, na ânsia de suprir o vácuo que lhe causara a perda do seu jovem 

companheiro. Agora, de novo sozinho no mar, em busca de um corpo que sacie o seu desejo 

de pesca e o justifique como “a strange old man” (Idem: 9), o velho reflecte sobre a 

constância das suas acções e compensa a escassez de memória, com a imputação de atitudes 

proposicionais ao seu monólogo. 

A voz que entoara cânticos no silêncio da noite e regressara, como prosa, no vazio da 

solidão rasgava as brumas do mar com um grito de autoridade. A forte pressão sentida na 

ponta da cana de pesca culmina na subsunção deste ímpeto à categoria de nome. “Albacora” 

é o vocábulo que desvela o princípio antropomórfico, esboçando, em cada movimento de 

captura, os traços de um rosto que se ilumina. Não é uma palavra nascida da humana 

tagarelice104, à semelhança das que compõem a generalidade das transacções verbais, é a 

forma originária da consciência em luta pela sua auto-determinação. A identidade do velho e 

do mar firma-se num combate que atinge o seu apogeu na derrota do animal. “Albacora” é o 

nome com que o pescador exibe a origem antropomórfica do mundo: irrompe na penumbra 

informe para se desvelar na loquacidade do gesto que o constitui.  

O debate tem início no momento em que o velho, figura anónima e desprovida 

qualidades, se ergue contra a inclemência de oitenta e quatro dias de escassez. O seu olhar 

invicto, réstia de luz num corpo informe, sustenta-lhe o bailado diário numa cadência 

                                                           
104 Martin Heidegger, Sein und Zeit, John Macquarrie & Edward Robinson, trads., in Being and Time, ed. (N.Y: Harper & Row, Publishers, 
Incorporated., 1962).  
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estranhamente regular. Os seus olhos, sinédoque da alma, exprimem a tenacidade que o 

move a romper a aridez, na tentativa de se fundar. A incompletude inicial começa a 

disseminar-se, quando se vislumbra a materialização progressiva de um sentido para a busca. 

Após dias de privação, o pescador não desiste do seu objecto e, desenvolvendo aturados 

esforços para o encontrar, eis que, de longe, ele lhe faz um primeiro aceno. O velho, que 

tacteava o oceano com a ponta da sua cana, para ele desdobra as mãos humildes. E, ainda 

encoberto, embora vergando a inclinação da cana, o corpo insinua-se e dá forma à imagem 

copulativa da pesca. O peixe é a face visível do esforço para subjugar a natureza. 

“Albacora”, o nome que cristaliza a primeira vitória do homem.  

A captura tem origem na imputação de atitudes proposicionais ao declive da cana de 

pesca, prosseguindo até que a causa do desvio, representada metonimicamente como o 

impulso do peixe a morder o anzol, se afirme e encontre, na palavra proclamada após oitenta 

e quatro dias de silêncio, a expressão antropomórfica da estranheza assimilada.  

 A pesca deixa de ostentar a forma redundante de um bailado solitário para se afirmar 

como um gesto criativo. O nome “Albacora”, proferido em solilóquio no desfecho da 

captura, é mais do que a designação de um fragmento do mundo que, por via da linguagem 

verbal, se torna público ou real. É, acima de tudo, a tradução de um esforço que começa na 

incapacidade de desistir do fim pretendido, não obstante as vozes adversativas e os factos 

implacáveis, e se prolonga na concretização da uma hipótese de leitura: o desvio acentuado 

da cana indica a existência de pescado na área limítrofe. Mais do que cumprir uma função 

denominativa, o monólogo configura a pesca como uma encenação em que o pescador se 

reconhece autor e intérprete dos seus movimentos. O drama, fundado na teatralização da 

cissiparidade do eu, tem um valor exemplar, pois que se oferece como espólio da luta pelo 

domínio da natureza.  

A inclusão do intérprete no acto de representação tem como consequência a 

incapacidade de circunscrever a leitura a uma descrição técnica. A presunção de que este 

texto seria um manual de instruções sobre a pesca cai por terra, quando nos apercebemos de 

que o herói não é um vulgar pescador: tem os contornos indefinidos de uma figura despojada 

de qualidades, à excepção dos olhos, cuja firmeza partilha com o mar; deseja resgatar do 

fundo oceano o mais sublime peixe, não obstante a prolongada aridez; por fim, transforma o 

esforço de captura em verbo, constituindo-se pescador e testemunha da pescaria, como se 

desta duplicidade de papéis adviesse a corroboração da sua hipótese de leitura. O 

desdobramento reflexivo do eu, cristalizado na eloquência que faz do objecto capturado 
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palavra expressa, é o desvio que ao leitor incumbe decifrar, a fim de que também ele possa 

traduzir os acontecimentos nos seus próprios termos.  

A possibilidade de ver a pesca como criação verbal é o resultado de um olhar 

metamórfico que compensa a discrepância através de um tropo. O primeiro peixe extraído do 

Golfo é o efeito deste gesto agregador que molda o perfil do velho, no seu esforço de 

sobrevivência. Dotado de olhos invictos e nunca se vergando ao infortúnio, o pescador 

revela um modo singular de ver: não tem dos factos a percepção da sua inexorabilidade, pelo 

que, insiste no seu bailado diário e, num jogo de imitação configurado pelo monólogo, 

teatraliza a perda a fim de a exorcizar. Como a criança que, em Freud, compensa a dor da 

ausência materna num exercício lúdico, assim o velho supre o término da convivência 

dialogal, repetindo-a ironicamente num gesto de imitação.  

O velho sonda as marés em demanda de um corpo que lhe sacie a imaginação e lhe 

restitua a identidade perdida. Na paisagem de trevas que o envolve, a sua voz ecoa, 

retumbante, como a primeira nota de uma sinfonia que a batuta concertada do maestro 

transformasse em som partilhável. “Albacora” é a palavra que converte o silêncio do mar 

alto em eloquência. É a resposta do pescador aos que, tributários de uma visão dualística, 

ignoram a equação entre o uso monológico da palavra, a pesca e o acto de pensar. É a 

própria génese da criação, porquanto impregna de voz a mudez constitutiva das coisas, 

esculpindo no vácuo o semblante do fazedor. Percebendo a afinidade entre a palavra e a 

pesca, o velho converte-se no intérprete do seu monólogo. A restauração desta unidade tem 

como consequência o colapso do hiato entre sujeito e objecto: a pesca é o gesto de afirmação 

do homem sobre a natureza. 

Após oitenta e quatro dias de escassez, a primeira captura tem a importância de um 

recomeço. A linha que traça o fim da aridez tinha sido esboçada, mas era necessário segui-la, 

a fim de desenraizar a má sorte e reaver a identidade perdida. Ao considerar a albacora um 

belo isco, o velho admite que este é o princípio de uma longa jornada. Sabe, por experiência 

própria, que não há gestos gratuitos, nem factos que se ofereçam imediatamente. A sua 

relação com o mar é o testemunho desta arduidade: a primeira captura acontece, após oitenta 

e quatro dias, como prova de que, sem labor nem resistência, jamais o título de pertença ao 

grupo dos pescadores lhe será restituído. O primeiro solilóquio, a que corresponde o 

primeiro movimento piscatório, não descreve o fim da sua aspiração. É o início de um 

caminho que só a luta pela sobrevivência nas águas tormentosas lhe pode dar.  

Percebendo que o monólogo se repete na solidão do mar alto, o velho surpreende-se 

articulando frases que adquirem o valor de meditações e figura-se espectador do seu próprio 
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gesto. A experiência ensina-lhe que não é loucura traduzir o universo em verbo, porque essa 

é a única maneira de compensar a perda. Ao contrário dos ricos, que dispõem de rádios 

capazes de lhes devolver a ilusão de companhia e de saciar a sua curiosidade em relação ao 

basebol, ele cria a partir de si mesmo as ilusões a que os outros acedem pela simplicidade de 

um dispositivo mecânico: «“And the rich have radios to talk to them in their boats and to 

bring them the baseball.”» (Idem:32). A teatralidade dos seus movimentos, expressa nas 

conversas de imitação e, em particular, no monólogo, é o seu modo de eludir a ausência. A 

noção de um mundo em falta, que a positividade exígua dos factos seria incapaz de 

preencher, encontra neste velho estranho uma possibilidade de resposta. Porém, o seu gesto, 

constitutivamente imperfeito, deixa sobressair as junturas e, no âmago da criação, é a sua 

própria voz que ecoa, naquele mesmo bosque onde Narciso se perdeu, na ânsia de tactear a 

imagem cristalina que a superfície do lago lhe volvia. O regresso ao mar ensina que a 

restituição só pode efectivar-se numa encenação monológica: tal como o peixe é exposto ao 

olhar de terceiros para autenticação, assim a palavra conquistada ao vasto oceano. 

 

Intersecção 

 

A posição do velho, enriquecida pela experiência de anos de aprendizagem, não lhe é 

ainda satisfatória: estava por cumprir o sonho de arrebatar ao oceano o peixe mais sublime. 

Para que a grande investida se concretizasse, não poderia distrair-se com percepções 

marginais como, por exemplo, imaginar a opinião de outros a seu respeito, caso pudessem 

testemunhar o espectáculo invulgar do seu solilóquio, ou conjecturar os resultados do 

basebol a que só os ricos acediam, porque tinham nos barcos rádios que lhes davam 

informações actualizadas sobre o que se passava além-mar. Este género de distracções 

impedia-os de conhecer o valor da solidão, essencial a quem aspira ao epíteto de pescador. 

Mas o velho, não dispondo de meios suplementares, precisava de refrear o ímpeto digressivo 

para que a sua vontade, alimentada por um desejo de ilusão, não se dispersasse no 

entretenimento dos impulsos imediatos, protelando o seu projecto individual. A consciência 

de si aprofunda-se e a noção de identidade é configurada por um narrador que exprime a sua 

omnisciência numa frase lapidar: «“ Now it was no time to think of baseball, he thought. 

Now is the time to think of only one thing. That which I was born for. There might be a big 

one around that school, he thought.”» (Idem: 32).  

A necessidade de manter o enfoque num objecto único e a presunção de que a sua 

exclusividade seria determinada por um sentido transcendente do dever mostram que a noção 
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pessoal de existência ultrapassa uma concepção estritamente biológica, para assumir o valor 

de projecto. A identidade do pescador não é um facto imediatamente disponível: exige da 

sua parte um trabalho de construção e permanente revisão até eclodir na maturidade do 

desígnio cumprido. O mesmo é requerido ao intérprete, que opera metonimicamente, 

imputando atitudes proposicionais aos fragmentos perceptíveis do mundo, até que o todo se 

lhe revele na completude de uma leitura.  

Reconquistada a atenção para o objectivo a atingir, o velho analisa a captura, admite 

a possibilidade de um peixe maior poder circundar o cardume, determina a velocidade a que 

segue a embarcação, e exprime a sua hesitação sobre a celeridade dos peixes: «“ Everything 

that shows on the surface today travels very fast and to the north-east. Can that be the time of 

day? Or is it some sign of weather that I do not know? “» (Idem: 33). Apesar de desconhecer 

os sinais que o mar lhe oferece, o velho avalia a sua posição relativamente aos elementos da 

paisagem e, neste reajuste, percebe quão longe da costa se encontra: a distância não é o 

efeito do cálculo, mas o produto da visão. 

 

He could not see the green of the shore now but only the tops of the blue hills that showed 
white as though they were snow-capped and the clouds that looked like high snow mountains above 
them. The sea was very dark and the light made prisms in the water. The myriads flecks of the 
plankton were annulled now by the high sun and it was only the great deep prisms in the blue water 
that the old man saw now with his lines going straight down into the water that was a mile deep. 
(Idem: 32) 

 
 

Incapaz de distinguir a verdura da costa, sua referência posicional, o velho substitui a 

perda pela recriação de uma nova paisagem, fruto da intersecção de elementos que o seu 

olhar composicional delineia. Desta vez, erguem-se no alto os topos das montanhas azuis 

que, numa suprema ilusão, lhe parecem de uma brancura nívea, e sobre eles as nuvens, 

impregnadas da palidez que colora a paisagem; por baixo, o mar, muito escuro, e a luz que se 

irisa nas águas. Por sua vez, o sol dissolve as miríades de plâncton, e o seu olhar, que vê os 

prismas na obscuridade das águas, compreende, pelo movimento descendente das linhas, que 

estaria a um milha de profundidade. A paisagem é construída pela intersecção dos seus 

elementos, segundo uma tangente que correlaciona os planos verticais da montanha e das 

nuvens com o plano horizontal do mar, por sua vez, trespassado verticalmente pelo olhar 

penetrante do velho, que torna matematicamente explícito o grau de profundidade a que se 

encontra. 

Do mundo que ante o seu olhar se ergue, subtilmente alterado nas suas linhas e 

formas, tinham desaparecido os atuns, e com eles o nome geral de uma classe, tuna, com que 

os pescadores designavam todos os que pertenciam à mesma espécie, já que a sua 
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diferenciação em nomes próprios apenas ocorria quando transaccionados. Nesta paisagem de 

mar cada vez mais longínqua, não há lugar para regateio. Nada há para trocar ou vender, e a 

solidão do velho elide a actualidade da hipótese comercial: «The tuna, the fishermen called 

all the fish of that species tuna and only distinguished among them by their proper names 

when they came to sell them or to trade them for baits, were down again. The sun was hot 

now and the old man felt it on his back of is neck and felt the sweat trickle down his back as 

he rowed. » (Idem: 33). E, não havendo acção capaz de subscrever o uso dos nomes próprios, 

os mesmos tornam-se inúteis. 

O que o velho percebe, neste momento da narrativa, é o ardor do sol na parte 

posterior do pescoço, que lhe escorre em suor abundante pelas costas, e nesta letargia, que o 

excesso motiva e o impasse acentua, o velho conjectura possibilidades de reacção, 

substituindo-se a um narrador que interrompesse o fluxo da narrativa para deliberar sobre as 

diferentes formas de prosseguir a sua história: «I could just drift, he thought, and sleep and 

put a bight of line around my toe to wake me. But today is eighty-five days and I should fish 

the day well. » (Idem: 33). A suspensão temporária da acção principal, por indolência 

recíproca dos intervenientes, é um pretexto para exibir os fios do entrecho que opõe o 

pescador ao seu peixe. Deixar o protagonista à deriva, transportado pelo curso das marés ou 

pelo ímpeto do animal na corrente, era uma das hipóteses de continuação narrativa. Outra 

seria permitir-lhe que adormecesse, tendo-lhe previamente atado uma linha ao dedo do pé, 

para que acordasse ao primeiro movimento do peixe a morder o anzol. Todavia, nenhuma 

destas possibilidades serve verdadeiramente os intuitos deste narrador-actor, pois que a sua 

consciência do tempo é agora vívida, e impõe-se que reaja à perda sem confiar o destino à 

aleatoriedade. O velho sabe que o octogésimo quinto dia é mais do que um simples 

referencial numérico para assinalar o fim da escassez. É a impossibilidade de protelar o gesto 

a que, desde o início da narrativa, se propõe. Percebe, doravante, que não pode 

condescender, deixando à mercê de terceiros a busca de identidade. Afigura-se-lhe 

imperativo que concentre em si mesmo o ónus da acção, pois que a demanda é 

responsabilidade sua. 

A sua consciência posicional traduz-se na observação do desvio da linha, que 

verbaliza em solilóquio numa dupla afirmativa: “ Yes”, he said. “Yes”, and shipped his oars 

without bumping the boat.”(Idem: 33). A forma apodíctica do enunciado, expressa na 

iteração do advérbio “Yes”, e a assertividade com que o pescador toma de novo os remos são 

elementos que concorrem para a formação do seu gesto deliberativo, após o impasse. As 

conjecturas que antes interromperam a acção, para que fossem visíveis as hesitações que, por 
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exclusão de hipóteses, determinavam a escolha de um caminho em vez de outro, eram agora 

suspensas.  

A percepção metonímica do declive da cana de pesca é suficiente para que reaja, 

pondo fim ao impasse deliberativo com que o leitor é confrontado. A consideração teórica 

das possibilidades é aniquilada por um imperativo prático que sobrepõe o interesse da pesca 

a todos os outros. Então, com determinação e perícia, embarca os remos, distanciando-os do 

esquife para que o seu gesto desenhe, no turbilhão das águas, o contorno afirmativo do seu 

regresso. Enquanto isso, a mão direita estende-se para a linha, que segura entre o polegar e o 

indicador, mas não sente a tensão nem o peso costumeiros. Porém, o movimento repete-se e 

mostra uma diferença em relação às pescarias anteriores: o puxão, em vez de pesado e forte, 

não apresenta firmeza nem solidez, o que o velho identifica, mercê de anos de lida no mar, 

como a acção de um peixe graúdo que se alimenta das sardinhas na ponta do anzol.  

 A aplicação dos seus conhecimentos à novidade da situação é a sua resposta à 

indolência, ou a confirmação do seu desejo de suprir a perda. O octogésimo quinto dia não é 

mais um na sucessão. É aquele em que, após uma interrupção dubitativa, o velho assume o 

seu projecto fundador. Mais do que indagar um espécime que lhe granjeie o reconhecimento 

dos pescadores de Havana, o que o velho busca é o seu duplo, um termo que o complete e 

justifique. Os seus olhos de mar precisam de resgatar do oceano a parte que falta à sua 

identidade. 

 

III. Sobre as ruínas de Seney 

 

À medida que o pescador se afasta para o largo e perde a visão tranquilizadora da 

costa, fica privado de referentes e, desorientado, vê-se obrigado a agir para recriar o seu 

mundo. Então, como um arqueólogo em busca das origens, inventa-as a partir dos destroços 

que se espraiam em seu redor. Assim acontece a Nick Adams quando, de regresso a Seney, 

se depara com as ruínas do velho mundo dispersas sobre a terra que um fogo antigo 

devastara. Sobre elas, porém, reescreve a história da pesca nos grandes lagos. Sobre elas, 

reergue os pilares da sua biografia. E, sobre quase nada se faz vida: linhas esboçadas sobre 

uma superfície que parecia irremediavelmente queimada: «The thirteen saloons that had 

lined the one street of Seney had not left a trace. The foundations of the Mansion House 
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hotel stuck up above the ground. The stone was chipped and split by the fire. It was all that 

was left of the town of Seney. Even the surface had been burned off the ground.»105  

 Quando Nick fita angustiosamente os destroços espalhados na terra calcinada, 

percebe que é impossível ter uma concepção absoluta do nada e vê, na intersecção temporal 

contida na noção de ruínas, a semente do recomeço. As linhas férreas que desenham na 

paisagem a cisão entre a felicidade pretérita e a angústia presente são aquelas com que 

escreverá o seu futuro. O caminho que o traz de volta a casa e lha revela como um lugar 

inóspito é o mesmo que, paradoxalmente, o conduzirá à pesca nos grandes lagos. O seu 

traçado sobreviverá às chamas vorazes, renovando-se no olhar perpétuo da esperança.  

O valor exemplar do seu testemunho renasce no gesto de um velho pescador que 

procura na solidão do mar alto o fragmento inconcluso de si, como se o movimento 

incessante das marés pudesse colmatar a sua falha original de ser. O que esta nova investida 

piscatória mostra é a firmeza de um homem que não desiste do sonho de se reencontrar. E a 

história de Nick Adams recomeça. A história de um homem sem qualidades, impelido a 

reagir a esta carência de ser, pela mão de um narrador sem escrúpulos que o segue 

obcecadamente, na tentativa de lhe sugar alimento narrativo para uma pena sedenta de 

frases. Ao ouvido da alma, ressoam os primeiros acordes daquele vago cântico nocturno 

extraído de uma partitura inacabada. A história do velho pescador começa, in media res, 

após oitenta e quatro dias de secura, com um reinício tímido permeado de conquistas de 

pequena monta, que se vão multiplicando até atingirem o cume da sua capacidade de 

improvisação. Qual músico de jazz, os seus gestos reanimam-se, definem-se e esperam pelo 

grande advento. Movido pela esperança e rejuvenescido pela imaginação da criança que nele 

mora, o pescador está de novo em palco, executando com a perícia dos anos os movimentos 

que lhe podem restituir a completude, nem que seja pelo breve tempo de uma performance. 

Ou talvez mais, se a música perdurar na alma sensível de um melómano inquieto.  

 

Diálogo da sombra dupla 

 

Considerando que o peixe se entretém a devorar as sardinhas colocadas no anzol, o 

velho decide agir. À revelia do animal, empenhado na sua própria subsistência, liberta a 

linha com a mão esquerda, embora continue agilmente a suster a cana, e sem que o 

adversário tenha qualquer percepção do seu movimento, aproveita o intervalo no combate 

                                                           
105 Opus cit., p.7 (nota 2), 143. 
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para tecer um comentário sobre a oportunidade do peixe encontrado: «This far out, he must 

be huge in this month, he thought.» (Idem: 33). 

Enquanto o peixe se nutre copiosamente das sardinhas que o pescador dispôs na 

ponta do anzol, este, por sua vez, usa a suspensão temporária no jogo para encenar uma 

espécie de diálogo com o peixe. Uma estranha conversa, já que o destinador não só não 

compreende a sua linguagem como permanece submerso, ensimesmado no seu gesto 

alimentício. As palavras que lhe dirige têm a forma de uma interpelação, embora saiba que 

delas não advirá qualquer reciprocidade dialogal. Configuram um novo gesto de imitação, 

que expõem como ironia, num exercício lúdico em que o pescador se reconhece 

antecipadamente vencedor: “Eat them, fish. Eat them. Please eat them. How fresh they are 

and you down there six hundred feet in that cold water in the dark. Make another turn in the 

dark and come back and eat them” (Idem: 33-34). Estas palavras são o ruído de superfície 

com que o velho instiga o seu adversário a prosseguir o duelo, mas também a expressão do 

seu desejo de concatenação narrativa, como se, por via da loquacidade reconquistada, lhe 

fosse dado manifestar-se sobre o próximo ciclo de intervenção da personagem.  

O velho deu ao peixe as sardinhas com que este se alimenta e, preso no seu engodo, 

dita-lhe as acções a realizar. Assemelha-se ao encenador de uma peça de que seria 

concomitantemente autor e intérprete. Assim, escolhe os elementos com que tece a história, 

entrelaça-os numa configuração narrativa e comenta, em solilóquios de valor explicitamente 

teatral, os gestos que a sua mão esboça ante o olhar testemunhal do intérprete, convidado a 

substituir o companheiro ausente. Por fim, deixa que o leitor adivinhe, por entre os múltiplos 

indícios que permeiam a narrativa, a eventual correlação entre a pesca e a escrita, como se 

aquela fosse uma evocação metafórica desta e apenas existisse fundeada num gesto de 

interpretação. O aprofundamento da consciência autoral é paralelo ao domínio da arte 

piscatória e convoca o intérprete a participar na criação de sentido.  

As suas primeiras investidas no mar tentavam adequar o seu conhecimento ao 

propósito da captura e incluíam aspectos como: a leitura do movimento da cana, a resistência 

ao ímpeto do adversário e a mestria dos instrumentos de pesca. Agora, ao entendimento da 

arte como técnica acresce o seu valor de persuasão. Além de dominar um conjunto de 

preceitos que zelem pela consonância dos meios ao fim preconizado, é função do pescador 

criar situações que iludam o animal, para o submeter categoricamente ao seu jugo. A fala do 

pescador, não tendo uma finalidade pragmática de comunicação, tem, contudo, a virtude de 

determinar a responsabilidade do agente pelas regras de condução do jogo. E, num renovado 
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gesto mimético, que expõe a superioridade relativa do pescador através da ironia, compensa-

se o momento de estranha inacção que o intervalo na contenda representa.  

Coerente com a leitura que antes fizera, o velho atribui os puxões na ponta da sua 

cana ao movimento ríspido do animal, absorto em extrair uma sardinha do anzol. Assim 

como antecipara a existência de pescado através do desvio da cana, assim adivinhava as 

reacções do peixe ainda invisível. Dotado de uma autoridade conquistada neste exercício de 

adivinhação, oferece os resultados da pesquisa ao intérprete, convidando-o a participar na 

leitura da metonímia em que o peixe se insinua. Este, levado pela mão do narrador, torna-se 

cúmplice do seu gesto e testemunha o movimento tropológico que sobrepõe a pena de 

escrever à cana de pesca. Então, em íntima anuência, esboçam-se as linhas que hão-de 

resgatar do oceano o peixe que a imaginação antecipou e que pertence ao intérprete ratificar, 

como presença real à tona de água. A mão trémula que segura a pena incorpora-se na 

firmeza da cana e estende-se ao leitor para que integre o exercício de composição. 

De novo, o pescador reitera o seu apelo ao peixe: «“Come on”, the old man said 

aloud. “Make another turn. Just smell them. Aren´t they lovely? Eat them good now and then 

there is the tuna. Hard and cold and lovely. Don´t be shy, fish. Eat them.”» (Idem: 34). O 

tom sarcástico da sua fala, a roçar a displicência, traduz o seu auto-comprazimento na 

superioridade momentânea do jogo. E, enquanto espera um desfecho favorável, mantém a 

linha rigorosamente disposta entre os dedos, a fim de evitar que o peixe ascenda ou se 

afunde. Precisava de estar preparado para reagir, logo que o animal, saciado do seu banquete, 

lhe desse um sinal de recomeço. 

O toque delicado que se segue, por ser idêntico ao anterior, é interpretado como 

protelação no combate, embora o velho responda com a promessa de que o peixe há-de ser 

capturado: «“He´ll take it”, the old man said aloud. “God help him to take it.”» (Idem: 34). A 

sua frase, dita em voz alta num tom quase ameaçador, faz parte do ritual bélico que 

intenciona desmoralizar o adversário, através de uma forma de omnisciência por via da qual 

se antecipa a ordem dos acontecimentos, exibindo-os com a autoridade de quem manipula os 

factos e menoriza a força reactiva do oponente.  

Contrariando o desejo de uma correlação imediata entre as palavras e os actos, como 

se as coisas do mundo acontecessem num fiat, conforme o Génesis, não só o peixe não 

morde como desaparece, e o velho deixa de sentir a pressão intermitente na ponta da sua 

cana. Mas o pescador, que é um homem de fé e não desiste dos seus ideais, insiste na captura 

e colmata o aparente imobilismo do animal com uma versão optimista dos acontecimentos: o 

peixe estaria provavelmente a dar uma volta, ou talvez já tivesse engolido o anzol e do facto 
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ainda se recordasse. Ao sinal subsequente, reitera a sua posição e, em tom assertivo, afirma: 

«“It was only his turn”, he said. “He´ ll take it.”» (Idem:35).  

 

Outro real em ti presente 

 

As possibilidades narrativas que o movimento da cana de pesca lhe desperta, à mais 

ínfima tensão observada relativamente à posição ideal, são a sua maneira de compensar a 

perda. O seu desejo de pescar, contrariado por um tempo demasiado longo para que a lógica 

pudesse guiar-lhe o curso, havia-o tornado um estranho caso de perseverança. A hipótese de 

captura era tão remota que roçava o absurdo. Porém, o velho não desistia, inabalável na 

convicção de que havia de subtrair ao oceano o peixe mais valioso. Não havia facto que o 

demovesse ou lhe atenuasse o ânimo. A radicalidade do seu intento e a constância do seu ser 

eram as marcas de uma fidedignidade que subsistia à gravidade natural e, contra todos os 

positivismos, afirmava a importância de um entendimento que não se lhe submetesse.  

Para este homem, que continua a sonhar com os leões de África ao crepúsculo, não 

há impossíveis: o peixe teima em ocultar-se, mas ele adivinha-lhe as cores, as formas e as 

intenções através do movimento da cana sobre a superfície aquática. E, em cada novo 

ímpeto, o peixe torna-se progressivamente mais real. O duelo, à semelhança das conversas 

do entardecer e de todos os gestos de imitação, é um modo de compensar a aridez de oitenta 

e quatro dias. O velho procura resgatar das águas oceânicas o seu duplo, a fim de o expor, 

qual natureza-morta, à consideração do intérprete. 

O peixe não é aqui o espécime de uma classificação zoológica, nem o objecto de um 

olhar mercantil. É idiossincrático, porque concebido com os olhos da imaginação, e possui a 

marca de uma vontade extrema de ser. O seu corpo emerge como efeito do inebriamento 

sinestésico despertado pela memória. É a expressão do sonho que nutre a figura anódina do 

herói e lhe molda o perfil.  

A assunção de que existe um domínio da vida humana que não se circunscreve à 

lógica da factualidade nem à percepção do imediato encontra desenvolvimento conceptual 

em Wittgenstein106, que descreve a fé como a mais firme de todas as crenças, porquanto se 

consubstancia no gesto em que alguém se reconhece e funda:  

 

 

                                                           
106Ludwig Wittgenstein, Wittgenstein´s Lectures and Conversations, M. Tamen, trad., in Aulas e Conversas sobre Estética, Psicologia e Fé 
Religiosa – compilado a partir de notas recolhidas por Yorick Smythies, Rush Rhees e James Taylor, organizadas por Cyril Barrett, ed., 
(Lisboa: Edições Cotovia, Lda., 1991). 
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Suponhamos que alguém adoptava como regra de conduta para esta vida a crença no Juízo 
Final. Sempre que faz uma coisa essa regra está presente. Como podemos saber se ele acredita que 
isso vai acontecer? 

Perguntar-lhe não é suficiente. Provavelmente dirá que tem provas disso. Mas ele tem 
aquilo a que poderíamos chamar uma fé inquebrantável. Esta não se mostra através do raciocínio ou 
do apelo aos princípios correntes da crença mas antes porque regula tudo na sua vida. 

Este facto é muito mais forte – renunciar a prazeres, apelar constantemente a esta imagem. 
Num certo sentido deve chamar-se a isto a mais firme de todas as crenças, porque essa pessoa 
arrisca coisas que não iria fazer por conta de coisas incomparavelmente melhor estabelecidas […] 
Se temos uma crença, em certos casos apelaremos muitas vezes para certos fundamentos e, ao 
mesmo tempo, arriscamos muito pouco – se se chegasse a pôr o problema de arriscar as nossas vidas 
por conta dessa crença.107 

 
 

E, sobre a especificidade dos enunciados religiosos, por oposição aos argumentativos, 

acrescenta o autor, lançando a semente para a concepção de Bouwsma108 acerca do valor não 

proposicional das frases poéticas:  

 
Uma pessoa lutaria pela vida para não ser lançado ao fogo. Não é indução. É terror. É 

como que parte da substância da crença. 
Isto é em parte a razão por que não nos envolvemos em controvérsias religiosas, a forma 

da controvérsia em que uma pessoa está certa de uma coisa e a outra diz: “ pode ser que sim”. 
Será talvez surpreendente que ninguém se tenha oposto àqueles que acreditam na 

Ressurreição com um «Pode ser que sim». 
Acreditar desempenha obviamente aqui muito mais o seguinte papel: suponhamos que 

dizíamos que uma certa imagem podia desempenhar para mim o papel de constante censura, ou que 
estou sempre a pensar nela. Neste caso, existiria uma enorme diferença entre aqueles para quem a 
imagem estaria constantemente em primeiro plano e os outros, que nunca a usariam. […] 

É por esta razão que usamos palavras diferentes: “dogma”, “fé”. 
Não falamos de hipóteses nem de altas probabilidades. Nem de conhecimento. 
Num discurso religioso usamos expressões como: «Acredito que isto ou aquilo vai 

acontecer» e usamo-las de um modo diferente daquele em que as usamos em ciência. […] 
Porque a indubitabilidade não é bastante para me fazer mudar toda a minha vida. […]  
A palavra “Deus” é das palavras aprendidas mais cedo – imagens e catecismos, etc. Mas 

não com as mesmas consequências dos retratos de tias. Não me mostraram [aquilo que a imagem 
representava]. 

A palavra é usada como uma palavra que representa uma pessoa. Deus vê, recompensa, 
etc. 

«Ao lhe serem mostradas todas essas coisas, compreendeu aquilo que a palavra 
significava?» Eu diria: «Sim e não. Aprendi aquilo que não significava. Fiz-me compreender. Podia 
responder a perguntas, compreender perguntas quando eram colocadas de modos diferentes – e 
nesse sentido pode dizer-se que compreendi». 

Se se levanta a questão da existência de um deus ou de Deus, esta desempenha um papel 
inteiramente diferente da da existência de qualquer pessoa ou objecto de que tenha alguma vez 
ouvido falar. Dizia-se, tinha de se dizer, que se acreditava na existência, e se não se acreditasse, isso 
era olhado como uma coisa má. Normalmente, se eu não acreditar na existência de qualquer coisa 
ninguém pensará que há qualquer coisa de errado nisso. 

Existe também este uso extraordinário da palavra “acredito”. Fala-se de acreditar e ao 
mesmo tempo não se usa “acredito” como se usa normalmente. […] Suponham que há uma festa no 
Mid-Summer Common. Muitas pessoas formam uma roda. Suponhamos que isto se faz todos os 
anos e que depois toda a gente diz que viu um dos seus familiares mortos do outro lado da roda. 
Nesse caso, podíamos perguntar a todos os que estavam na roda «A quem é que estava a dar a 
mão?» Todos diríamos todavia que nesse dia vemos os nossos familiares mortos. Poder-se-ia dizer 
neste caso: «Tive uma experiência extraordinária. Tive uma experiência que posso exprimir 
dizendo: “ Vi o meu primo que está morto”.» Será que diríamos que isto foi dito sem provas 
suficientes? Em certas circunstâncias di-lo-ia, noutras não. Sempre que aquilo que é dito me parece 

                                                           
107 Ibidem, 98-99. 
108 Opus cit., p. 85 (nota 79). 
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um bocadinho absurdo eu diria: «Pois, neste caso não há provas suficientes.» Se é completamente 
absurdo, não.109 

 
 

De igual forma, Ratzinger110 distingue os critérios fideístas de todos os outros e, na 

anteposição da fé à racionalidade, descreve o cristianismo como o caminho dialogal que, a 

partir do prólogo de S. João, alicerça a fé no conceito de Logos, a que atribui o valor de 

“razão”, “sentido”, mas também “palavra”, e, sob esta tríade, revê os fundamentos do 

racionalismo legados pela tradição filosófica. A sua concepção assume a centralidade do ser 

como projecto e inscreve a liberdade na forma da deliberação. O tópico da conversão, 

essencial à representação do cristianismo como diálogo ou relação, é o ponto que estabelece 

nesta passagem:  

Por outras palavras: ter fé significa decidir que, no âmago da existência humana, há um 
ponto que não pode ser alimentado e sustentado pelo que é visível e tangível, mas que toca na 
fímbria daquilo que não é visível, a ponto de este se tornar tangível revelando-se como algo 
indispensável à existência. 

Só é possível chegar a essa atitude praticando aquilo que a linguagem da Bíblia chama 
«volta» ou «conversão». A gravidade natural faz com que o ser humano tenda para o visível, para 
aquilo que pode agarrar ou reter nas suas mãos. Por isso, precisa de voltar-se, interiormente, para 
ver que está a perder aquilo que lhe é próprio quando se deixa arrastar pela sua gravidade natural. 
Ele precisa de virar-se para perceber a cegueira que consiste em confiar apenas naquilo que os olhos 
vêem. Sem essa volta ou viragem na existência, sem essa resistência à gravidade natural, não pode 
haver fé. Sim, a fé é a conversão na qual o ser humano descobre que está a perseguir uma ilusão 
quando se atém exclusivamente às coisas palpáveis. É essa também a razão mais profunda da não- 
demonstrabilidade da fé: ela é uma viragem do ser, e só quem se vira pode recebê-la […] ela 
significou sempre, mesmo sob formas por vezes menos nítidas e menos visíveis, um salto sobre um 
abismo infinito, ou seja, sobre o mundo tangível que se impõe ao ser humano: desde sempre, a fé 

                                                           
109 Ibidem, 101-108. [Para além da obra mencionada, de onde foram extraídas as citações apresentadas no corpo de texto, de referir que o 
tópico das crenças religiosas encontra um desenvolvimento fecundo no texto de Ludwig Wittgenstein, Bemerkungen über Frazers “Golden 
Bough”, Remarks on Frazer´ s Golden Bough, in Philosophical Occasions, 1912-1951, J. Kalgge & A. Nordmann, eds., ed. (Indianapolis: 
Hackett, 1993), 115-155, uma vez que refuta todas as presunções racionalistas do antropólogo James George Frazer, em prol de uma visão 
não proposicional das práticas religiosas e mágicas, de tal forma que os conceitos de explicação, verdade e erro se tornam desajustados e, 
portanto, incapazes de as descrever. Nesse ensaio, Wittgenstein procura realçar o valor simbólico de tais acções que, assim, se 
distinguiriam de outras por se constituírem sobre uma base antropomórfica. Transcrevo as seguintes passagens, pelas afinidades que 
ostentam com o modo como Hemingway representa a pesca: «Burning in effigy. Kissing the Picture of one´s beloved. That is obviously not 
based on the belief that it will have some specific effect on the object which the picture represents. It aims at satisfaction and achieves it. Or 
rather: it aims at nothing at all; we just behave this way and then we feel satisfied. One could also kiss the name of one´s beloved, and here 
it would be clear that the name was being used as a substitute. The same savage, who stabs the picture of his enemy apparently in order to 
kill him, really builds his hut out of wood and carves his arrows skillfully and not in effigy. The idea that one can summon an inanimate 
object to oneself as one can summon a person. Here the principle is that of personification. And magic is always based on the idea of 
symbolism and language. The representation of a wish is, eo ipso, the representation of its realization. But magic brings a wish to 
representation; it expresses a wish. Baptism as washing – An error arises only when magic is interpreted scientifically.», 123-125. Depois, 
exprime-se sobre a personificação como um processo de constituição de relações: «Personification will, of course, play a large role in these 
simple pictures […] It goes without saying that a man´s shadow, which looks like him, or his mirror-image, the rain, thunderstorms, the 
phases of the moon, the changing of the seasons, the way in which animals are similar to and different from one another and in relation to 
man, the phenomena of death, birth, and sexual life, in short, everything we observe around us year in and year out, interconnected in so 
many different ways, play a part in his thinking (his philosophy) and his practices […] The magic in Alice in Wonderland: of drying out by 
reading the driest thing there is. […] I don´t mean that just fire must make an impression on everyone. Fire, no more than any other 
phenomenon […] is in itself particularly mysterious, but any of them can become so to us and the characteristic feature of the awakening 
mind of man is precisely the fact that a phenomenon comes to have meaning for him. One could almost say that man is a ceremonial 
animal. », 128-129. Sugere que a origem da personificação, i.e, da associação de certas práticas a certas ideias ou sentimentos, reside  na 
sua descontinuidade fundamental: «One could say that it was not their union (the oak and man) that has given rise to these rites but in  
certain sense their separation. For the awakening of the intellect occurs with a separation from the original soil, the original basis of life, 
(The origin of choice). (The form of the awakening spirit is veneration.)]», 135-139. Por fim, destaco o modo como Wittgenstein descreve 
a associação das práticas às ideias com vista à constituição do sentido: «The concept of perspicuous representation is of fundamental 
importance for us. It denotes the form of our representation, the way we see things […] This perpicuous representation brings about the 
understanding which consists precisely in the fact that we “see connections”. Hence the importance of finding connecting links. But an 
hypothetical connecting link should in this case do nothing but direct the attention to the similariry, the relatedness, of the facts. As one 
might illustrate an internal relation of a circle to an ellipse by gradually converting an ellipse into a circle; but not in order to assert that a 
certain ellipse actually, historically, had originated from a circle (evolutionary hypothesis), but only in order to sharpen our eye for a 
formal connection.», 133.  
110 Opus cit., p. 50-51 (nota 40). 
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teve uma conotação de ruptura e de salto arriscado, porque representa, em qualquer época, o risco de 
aceitar como verdadeira realidade e verdadeiro fundamento aquilo que é invisível por natureza. A fé 
nunca foi simplesmente uma atitude que descesse de forma automática até ao desnível da existência 
humana; ela foi sempre uma decisão que envolve toda a profundidade da existência, exigindo 
sempre uma viragem do ser humano condicionada por uma decisão.111 

 
 

Melancólico aceno 

A necessidade de resistir à morte em que consistiria o apego ao visível e a submissão 

à gravidade natural traduz-se num ímpeto para a aniquilação do objecto, proporcional ao 

furor criativo, e transforma a pesca numa corporização desta ambivalência. A figura que o 

pescador adivinha ao menor declive da sua cana tem a forma da mão que a sustém: não lhe 

vislumbra o corpo, todavia, representa-o metonimicamente. Como um arqueólogo não pode 

contentar-se em chamar pedras às ruínas, não fosse o excesso de literalidade matar a réstia de 

vida que nelas perdurasse, assim o pescador não consente reduzir a um efeito sem causa o 

puxão que sentia na ponta da cana. A imagem do peixe a morder o anzol e a saciar-se com as 

sardinhas irrompe, difusa, de cada gesto seu contra o mar. Aos poucos, o vulto ganha forma, 

cor e converte-se no duplo assimétrico da sua acção.  

O debate do pescador começa no ajuste dos seus movimentos às qualidades que 

vislumbra, por antecipação, no vaivém das ondas e adquire um semblante antropomórfico 

que se traduz na adequação do desejo ao seu objecto. A sua resposta ao puxão repentino é a 

prova de que a tensão sentida é mais do que simples alteração posicional da cana 

relativamente à superfície. É um investimento de qualidades que se configura na ideia de que 

um peixe estaria a morder o anzol após um repasto de sardinhas. O pescador reage em 

conformidade com esta hipótese narrativa, dando mais linha, e enquanto ela desce, sente os 

efeitos do seu gesto no suave deslizar da cana entre os dedos, ainda que a pressão lhe fosse 

praticamente imperceptível, pois que se havia tornado constante. 

O movimento suscita-lhe uma exclamação em que se cruza o espanto de quem vê 

com a acção de quem pesca: «“ What a fish,” he said. “He has it sideways in his mouth and 

he is moving off with it.”» (Idem: 35). Protagonista e intérprete, o velho prevê o acto 

seguinte e reajusta-se ao fim pretendido: «Then he will turn and swallow it, he tought.» 

(Idem: 35). A previsão do que o peixe fará no instante subsequente está longe de ser o 

vaticínio ingénuo de quem, movido pela crença num determinismo entre os actos e as 

palavras, julgue que da enunciação profética de uma desgraça possa advir o seu oposto. Em 

vez disso, a sua longa experiência no mar tinha-lhe apurado a sensibilidade e dava-lhe agora 

um tacto fino que lhe permitia decifrar a causa pela observação aturada do efeito: o peixe 

                                                           
111 Ibidem, 35-36. 
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afastar-se-ia com o atum atravessado na boca. De repente, sente-o a imobilizar-se e, à 

medida que o seu peso aumenta, o pescador solta mais linha, mas o animal, soberano, segue 

um rumo descendente. Os seus gestos reinventam a origem do desvio em cada investida e 

culminam num solilóquio que apela à figura testemunhal do leitor, seu actual companheiro 

de bordo. As palavras, dádiva de labor e perseverança, são a ponte que os une: «“He´s taken 

it,” he said. “Now I´ll let him eat it well.”» (Idem: 35). 

O velho transforma a conjectura inicial numa certeza e, com o ânimo renovado pela 

certificação da sua hipótese de leitura, torna-se omnisciente em relação ao espectáculo que 

descreve: num gesto de disfarçada ironia, condescende na acção que ele mesmo atribuiu à 

personagem e, usando o verbo “let” na primeira pessoa do futuro do indicativo, finge as boas 

intenções da sua anuência, como se ele próprio não tivesse sido o responsável pelo 

encadeamento das acções e imputação de atitudes proposicionais ao movimento da cana. A 

sua auto-complacência prossegue, intercalada de mais uma apóstrofe irónica, até ao 

momento em que tenta a justa adequação das palavras aos actos, num ensaio de captura:  

 

He let the line slip through his fingers while he reached down with his left hand and made 
fast the free end of the two reserve coils to the loop of the two reserve coils of the next line. Now he 
was ready. He had three forty-fathom coils of line in reserve now, as well as the coil he was using. 

“Eat it a little more”, he said. “Eat it well.” 
“Eat it so that the point of the hook goes into your heart and kills you, he thought. Come 

up easy and let me put the harpoon into you. All right. Are you ready? Have you been long enough 
at table? 

“Now!” he said aloud and struck hard with both hands, gained a yard of line and then 
struck again and again, swinging with each arm alternately on the cord with all the strength of his 
arms and the pivoted weight of his body. 

Nothing happened. The fish just moved away slowly and the old man could not raise him 
an inch. His line was strong and made for heavy fish and he held it against his back until it was so 
taut that beads of water were jumping from it. Then it began to make a slow hissing sound in the 
water and he still held it, bracing himself against the thwart and leaning back against the pull. The 
boat began to move slowly off toward the northwest. (Idem: 35-36). 

 
 

O uso do verbo “let” assinala a diferença entre o velho, ágil domador, e o animal, 

leve ondulação sem fisionomia. A autoridade com que faz deslizar a linha entre os dedos, 

enquanto a mão esquerda suporta as pilhas de reserva, marca o preâmbulo do ataque e 

reforça o sarcasmo com que procura ludibriar o animal. Há, na sua reacção, uma estratégia 

ofensiva que deixa perceber a vontade de desconjuntar o hiato que subtende o duelo. As suas 

palavras, mais do que um ardil para desmoralizar o adversário, são o ritual de auto-

encorajamento que antecede a captura. Assim, quando o pescador interpela o destinatário e o 

convida a comer de modo a que o bico do anzol se lhe crave no coração, ferindo-o de morte, 

ele vaticina, paradoxalmente, o seu próprio fim, uma vez que a captura delimita o termo do 

combate e o gesto que o consagrará pescador. A ironia que recobre as boas intenções das 
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suas frases é lhe devolvida na forma reflexa do solilóquio: o animal permanece submerso e a 

história do seu banquete aquático não é senão a metáfora do desejo encarnada na avidez da 

posse. 

Incapaz de conceder à exclamação “Now!” um valor imperativo, é inútil a sequência 

de movimentos que o herói executa, primeiro, com as mãos; depois, com os braços; 

finalmente, com o peso do seu corpo usado como alavanca. “Nothing happened” é a 

conclusão melancólica do seu árduo labor. Todavia, o insucesso desta primeira tentativa não 

o demove, ainda que a tensão lhe seja insuportável e o coaja a abdicar: o princípio de 

resistência é o molde onde se esculpe a constância do seu ser, o topos que abrigou o seu 

bailado diário, preservando-o de cépticos e incrédulos.  

 

Rumo a Noroeste 

 

A firmeza do pescador é proporcional ao movimento regular que o peixe imprime ao 

barco e, companheiros de bordo, prosseguem. O impasse actual diverge do anterior, já que a 

embarcação se desviara para noroeste após o ensaio falhado. Reina agora uma estranha 

quietude: o pescador e o peixe continuam a par, os anzóis permanecem no mar, e não se 

vislumbra qualquer tentativa de pressão. É como se a primeira derrota tivesse exigido 

acrescida prudência. Todavia, a bonança não elide a tensão, apenas a disfarça, intensificando 

as expectativas de uma afronta mais voraz, e converte a pesca num jogo de vida ou morte. 

Para que a captura se efective, não basta ao velho calcular a equidistância do esquife em 

relação à presa, amarrar o anzol na ponta da cana, e identificar os seus movimentos sobre as 

águas. É preciso que o ânimo não lhe falte, para que possa reagir à perda, e adivinhe, sob a 

aparente quietude oceânica, os sinais de perigo, neles reconhecendo o valor da ironia. Este é 

o sentido da sua aprendizagem, rumo a noroeste. Por fim, exprime o desejo de ter ao pé de si 

o rapaz, para que testemunhe o sucedido e, em gestos de imitação, lhe avive o ânimo, 

trazendo-o de volta à peleja: «“ I wish I had the boy,” he said aloud. “I´m being towed by a 

fish and I´m the towing bitt.”» (Idem: 36).  

A situação do pescador levado a reboque pelo peixe é paradoxal, na medida em que 

representa uma inversão na lógica da pesca: o agente da acção passa a objecto e a presa 

torna-se protagonista desta deambulação. Exposto o colapso do dualismo através da 

reversibilidade dos seus termos, o velho conjectura uma hipótese de reacção: imagina que 

possa amarrar a linha, mas logo admite a possibilidade de o adversário poder ganhar 

vantagem e vir a rebentá-la. Então, percebe que será necessário sustê-la até ao máximo das 
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suas forças, dando-a ao peixe sempre que precise, na esperança de que mantenha o seu curso 

sem mergulhar. Vendo-se sem resposta clara diante da hipótese formulada, acredita, porém, 

que no momento certo a encontrará. O pescador revela assim que a ausência de alternativas 

não lhe diminui o esforço e procura suprir a perplexidade, recorrendo à sua capacidade 

deliberativa: «What I will do if he decides to go down, I don´t know. What I´ll do if he 

sounds and dies I don´t know. But I´ll do something. There are plenty of things I can do. » 

(Idem: 37). Não obstante a ausência do rapaz, com quem tinha aprendido a ganhar força 

quando a positividade dos factos convidava à desesperança, encontra nos seus próprios 

gestos a coragem do recomeço. 

A imagem do pescador que segura a linha contra as costas e contempla o seu viés na 

água, enquanto o barco rema para noroeste, é a expressão da sua auto-consciência. A escolha 

a fazer no momento em que, invertida a ordem dos factores, a pesca se torna mais 

sofisticada, não se coaduna com uma descrição que a circunscreva ao domínio de uma 

técnica. A deliberação configura-a como um gesto relacional procedente de uma 

aprendizagem da liberdade, para a qual não existe, todavia, livro de instruções. O movimento 

de auto-transcendência em que se funda a teatralidade do seu monólogo é a condição que 

possibilita a distância crítica, convertendo a posição de partida na sua heterónima. É sobre 

este pilar que o velho prossegue, já que a estrita aplicação da técnica não lhe confere a 

longitude necessária para que proceda ao reajuste dos seus movimentos, de acordo com o 

ímpeto do peixe sobre a cana: restringi-lo-ia à imanência e torná-lo-ia cego à percepção de 

diferenças. Para que o seu olhar se torne de novo composicional, é preciso que se tome como 

protagonista da narrativa e passe a considerar as possibilidades de que dispõe. 

Finda a desorientação de se ver a reboque de um peixe, o velho procura de novo o 

seu rumo e, para se auto-encorajar, considera que a resistência do animal estaria perto do 

fim. Pescador e peixe continuam no impasse, esforçando-se horas a fio por manter o 

equilíbrio de jogo. Separados por uma linha apenas, sobre que actuam reciprocamente, são as 

duas faces de um gesto que persiste enquanto durar a força adversativa. Gradualmente, 

desfaz-se a presunção de que a ambivalência é um dado, bem como o argumento de que os 

seus constituintes gozam de um valor ad aeternum. O velho, surpreendido com o tempo de 

resistência do peixe, que logo o reenvia à sua própria capacidade de oposição, observa a 

singularidade de o ter prendido sem o ter visto: «“ It was noon when I hooked him,” he said. 

“And I have never seen him.”» (Idem: 37).  
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O peixe invisível 

 

Ver o peixe não fora determinante para que a primeira actuação se realizasse: o herói 

dispunha de uma ampla experiência de mar a que associava um escrupuloso conhecimento 

da pesca. Porém, nada do que pudesse saber lhe valia, quando a lógica fora alterada. Nunca, 

até então, houvera notícia de que um peixe tivesse levado um pescador a reboque horas a fio 

sem se mostrar à tona de água. A percepção do fenómeno intriga o velho, ao mesmo tempo 

que lhe estimula a imaginação. Sabe que nada pode fazer a não ser aguentar e, para resistir à 

perseverança do adversário, não pode delapidar forças em pensamentos sobre a pesca. No 

exercício de resistência com que responde à imprevisibilidade da situação, o seu corpo 

debilita-se, ao passo que o ânimo recrudesce, na tentativa de lhe compensar a fraqueza: 

 

He had pushed his straw hat hard down on his head before he hooked and it was cutting 
his forehead. He was thirsty too and he got down on his knees and, being careful not to jerk on the 
line, moved as far into the bow as he could get and reached the water bottle with one hand. He 
opened it and drank it a little. Then he rested against the bow. He rested sitting on the un-stepped 
mast and sail and tried not to think but only to endure. 

Then he looked behind him and saw that no land was visible. That makes no difference, he 
thought. I can always come in on the glow from Havana. There are two more hours before the sun 
sets and maybe he will come up before that. If he doesn´t may be he will come up with the moon. If 
he does not do that maybe he will come up with the sunrise. I have no cramps and I feel strong. It is 
he that has the hook in his mouth. But what a fish to pull like that. He must have his mouth shut 
tight on the wire. I wish I could see him. I wish I could see him only once to know what I have 
against me. (Idem: 37-38). 

 
 

Nesta passagem, o velho apresenta-se numa posição de desconforto a que opõe 

resistência. Move-se em direcção à proa com a máxima agilidade, para que possa aceder à 

garrafa de água e, assim, matar a sede. Fá-lo com extremo cuidado, para que não sofra a 

menor oscilação a linha que o prende ao peixe. Tendo aprendido há muito que não existem 

acções gratuitas, até o descanso se torna o culminar de um esforço: o de impedir o 

pensamento. Não ocorre, contrariamente ao que seria expectável, como um intervalo no 

labor, porém, como uma finalidade que imprime à acção, de modo a que possa obstar a 

realização de outra. A diferença entre um corpo que reage às suas carências, relativizando a 

sua importância diante do superior interesse da pesca, e outro que suspende a prossecução 

deste fim, na ânsia de eludir a dor, é incomensurável. No primeiro caso, o corpo é 

desvalorizado ao ponto de se tornarem irrelevantes as suas carências; no segundo, a 

translucidez que resulta da desvalorização é preterida, em nome da sua opacidade, e o corpo 

é a forma que se interpõe, obstruindo o sonho de unidade entre o pescador e o peixe. Se o 

velho fosse tentado a responder aos seus imediatos anseios, pondo em causa a intensidade do 
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labor na perseguição do objecto, a sua figura tornar-se-ia ridícula, e o acto de pescar, uma 

farsa. Para que a pesca seja considerada um gesto fundador, é preciso acompanhar o seu 

sofrimento, a fim de que não se torne irrisória a disposição de morrer por um peixe.  

Este é o ânimo de Johannes de Silentio, personagem de Kierkegaard, quando afirma 

que gostaria de ter participado, como testemunha ocular, na viagem de três dias empreendida 

por Abraão até ao monte Morijá112. A diferença parece insignificante e, no entanto, é 

incomensurável, pois determina a consideração daquela figura bíblica ou como pai da fé, ou 

como infanticida. Da mesma forma, para descrever o acto de pescar, não é possível ignorar a 

angústia que move o pescador a agir para lá do razoável. A aprendizagem da perda é 

consubstancial às lições de resistência e luta que enformam os seus movimentos, e este é o 

legado que deixa ao rapaz. 

Nada há que verdadeiramente importe a este pescador, tal a firmeza do seu desígnio: 

que perca de vista a terra não é motivo de preocupação, podia voltar guiado pelo clarão de 

Havana; que sobejem apenas duas horas antes do ocaso do dia não é impedimento, admitia a 

hipótese de o peixe vir ao de cima antes que o tempo findasse; que isso não se concretize 

também não é obstáculo, restava a possibilidade de vir com a lua ou com o nascer do sol. 

Percorridos os vários períodos do dia, o que se afirma é que o peixe virá com certeza. 

Fortalecido pelo desejo de repetir o acto baptismal que o levou a denominar a albacora, 

esquece-se das cãibras e de todas as outras dores do corpo e contempla a imensidão do peixe, 

simplesmente pelo modo como puxa o barco, exacerbando-se o sonho da sua aparição. «“I 

wish I could see him”» é a expressão volitiva que repete, como um ritual mágico, antes da 

sua irrupção à tona de água. O velho sabe que o vínculo entre o desejo e a percepção é 

estreito e irreversível. 

A viagem continua sem que o peixe altere o andamento e a direcção do barco. 

Enquanto isso, o pescador usa o mundo como guia, procurando atenuar a dor até encontrar 

uma posição suportável. A avaliação do rumo que o animal imprime ao esquife é feita a 

partir das estrelas. A passagem do tempo é descrita pelo efeito da ausência de sol sobre o 

                                                           
112 « Once upon a time there was a man who as a child had heard that beautiful story of how God tempted [fristede] Abraham and of how 
Abraham withstood the temptation [Fristelsen], kept the faith, and, contrary to expectation, got a son a second time. When he grew older, 
he read the same story with ever great admiration, for life had fractured what had been united in the pious simplicity of the child. The older 
had became, the more often his thoughts turned to that story: his enthusiasm for it became greater and greater, and yet he could understand 
the story less and less. Finally, he forgot everything else because of it; his soul has but one wish, to see Abraham, but one longing, to have 
witnessed that event. His craving was not to see the beautiful regions of the East, not the earthly glory of the promised land, not that God-
fearing couple whose old age God had blessed, not the venerable figure of the aged patriarch, not the vigorous adolescence God bestowed 
upon Isaac – the same thing could just as well have occurred on a barren heath. His craving was to go along on the three-day journey when 
Abraham rode with sorrow before him and Isaac beside him. His wish was to be present in that hour when Abraham raised his eyes and 
saw Mount Moriah in the distance, the hour when he left the asses behind and went up the mountain alone with Isaac – for what occupied 
him was not the beautiful tapestry of imagination but the shudder of the idea. The man was not a thinker. He did not feel any need to go 
beyond faith; he thought that it must be supremely glorious to be remembered as its father, an enviable destiny to possess it, even if no one 
knew it. That man was not an exegetical scholar. He did not know Hebrew; if he had known Hebrew, he perhaps would easily have 
understood the story and Abraham. » in opus cit., p.26 (nota 23), 9. 
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corpo dorido do pescador, mas também pelo uso do saco, a que recorre para almofadar a 

linha que mantém de esguelha sobre os ombros. A sua posição é o resultado de um esforço 

para superar o desconforto que o movimento inusitado do peixe lhe causa.  

 

Um sapato sem cor 

 

Os tropos que regem a construção da passagem que a seguir transcrevo são a 

metonímia e a elipse. Ambas figuras da negação cujo propósito é o de criar uma impressão 

de descontinuidade que deverá ser suprida pelo exercício divinatório em que consiste a 

leitura: 

 
The fish never changed his course nor his direction all that night as far as the man could 

tell from watching the stars. It was cold after the sun went down and the old man´s sweat dried cold 
on his back and his arms and his old legs. During the day he had taken the sack that covered the bait 
box and spread it in the sun to dry. After the sun went down he tied it around his neck so that it hung 
down over his back and he cautiously worked it down under the line that was across his shoulders 
now. The sack cushioned the line and he had found a way of leaning forward against the bow so that 
he was almost comfortable. The position actually was only somewhat less intolerable; but he 
thought of it as almost comfortable. 

I can do nothing with him and he can do nothing with me, he thought. Not long as he 
keeps this up. 

Once he stood up and urinated over the side of the skiff and looked at the stars and 
checked his course. The line showed like a phosphorescent streak in the water straight out from his 
shoulders. (Idem: 38-39). 

 
 

As acções imputadas ao velho sucedem-se num ritmo sincopado que contrasta com o 

movimento vagaroso da pesca: contribuem para descrever a sua preparação com vista à 

captura. As relações entre o movimento do peixe e as estrelas; o crepúsculo e o esforço do 

herói para atenuar as dores da exaustão são modos de configurar a personagem que, por via 

de uma elisão deliberada de qualidades, lhes recusa o estatuto de dado prévio. As expressões 

adjectivais “almost comfortable” e “less uncomfortable” não se oferecem imediatamente ao 

intérprete, são o produto de uma sequência narrativa que precisa de ser actualizada para fazer 

sentido. A pesca é evocada metonimicamente pelos efeitos do pôr-do-sol ou da observação 

das estrelas. A personagem a partir de que se articula o gesto piscatório não é caracterizada 

pela positividade dos seus atributos, mas pelas acções que servem de prova à atribuição das 

qualidades. Este maneira de descrever afasta-se de uma concepção robusta da psique 

alicerçada no valor apriorístico dos qualificativos morais, como se os mesmos lograssem de 

uma imunidade que lhes conferisse o estatuto de universais.  

Ora, em Hemingway, não há dádivas e tudo o que existe é o produto de um intenso 

labor. O nada absoluto seria uma contradição em termos, porque assentaria na presunção de 
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um ponto fixo, incriado, a partir do qual o mundo se ergueria sem que fosse exibido o 

vínculo que o liga a esse estado imaginário de criação. O fiat em que se funda o Génesis é 

insustentável, porquanto enforma o Criador de uma transcendência que o afasta 

irredutivelmente da criatura e mantém inexplicado o movimento que origina a própria ideia 

de criação. No mundo de Hemingway, não há acções gratuitas e o princípio é sempre já um 

recomeço. Esta seria decerto a resposta que ele mesmo daria a Nicodemos quando, interpelando 

Jesus Cristo, pergunta: “Como pode um homem nascer de novo, sendo velho?”113. Eis a sua 

mensagem: renascer na velhice, como se ao homem coubesse sempre o árduo propósito de 

dar vida aos destroços de um mundo calcinado, na tentativa de salvar das cinzas do 

esquecimento a visão ruinosa em que deixara de reconhecer-se. Hemingway lê o Génesis 

com os olhos postos no Novo Testamento e, por via dos ensinamentos que extrai dos 

Evangelhos e dos Actos dos Apóstolos, intercala a voz humana na primeira expressão do 

Verbo, respondendo ao fundamento judaico de um começo ex nihilo. Mas o que esta 

interpretação das origens também desconjunta é o valor apriorístico dos gestos humanos e a 

presunção consequente de uma essência imutável. Neste sentido, torna-se forçoso proceder a 

uma redefinição conceptual e idiomática dos verbos copulativos, na leitura dos textos de 

Hemingway. Antes de reconfigurar o dualismo entre sujeito e objecto, nos termos em que a 

tradição filosófica pós-cartesiana o instituiu, será necessário mostrar que a unidade do sujeito 

e dos seus predicados apresenta uma forma relacional, não podendo exibir-se como um 

elemento a priori que tivesse brotado de fonte ignota.  

A descrição rude das acções participa desta intencionalidade e faz da personagem 

principal um anti-herói, ou um vulto amorfo do quotidiano, como uma máscara descartável à 

disposição de quem nela coubesse. Nos versos do poeta, um sapato sem cor que um pé ao 

acaso moldasse, nas estradas da vida:  

 
Vou dando forma     aformoseio 
este sapato sem cor. 
 
E nem de cor sei a forma  
do pé sem nome que o calçará 
nem por que meios sei 
o que longe de mim  
beijo. 
 
Mas sei no coração das mãos 
que só um pé lhe dará a forma verdadeira 

                   e o fará palmilhar o mundo.
114

 

 

                                                           
113 Opus cit., p.12 (nota 15). 
114 Pedro Tamen, O Livro do Sapateiro, ed., (Lisboa: Publicações D. Quixote, 2010), 16.  
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O que nestes versos presenciamos, como na história de pesca, é o indiferenciado a 

tomar forma até que granjeie o estatuto narrativo de pessoa e, no gesto tropológico que a 

prosopopeia consente, se torne a condição da sua própria historicidade. A procura de uma 

coincidência consigo mesmo, ideal de qualquer ensaio autobiográfico, encerra a forma 

espectral do seu começo, que reproduz à medida que persiste na busca de si, 

metamorfoseando, sob um ímpeto férreo, a matéria bruta e informe das origens. A descrição 

final da passagem é exemplo da incivilidade propositada de Hemingway, que vê na rudeza 

das acções um caminho de afirmação da identidade. Assim, a imagem do velho a urinar 

borda fora ao mesmo tempo que observa os astros, na tentativa de encontrar um rumo para a 

sua desorientação no mar, coloca lado a lado duas realidades incongruentes e procede à 

deflação da segunda pelo efeito contíguo da primeira. Desvalorizado o propósito, o gesto 

indagador torna-se irrisório e enforma de ironia o seu projecto fundamental. Ao velho, resta 

a observação melancólica da linha cintilante desenhada sobre o mar, qual fita fosforescente 

emanada dos seus ombros acrobáticos. Mas a linha que o velho traça desaparecerá, como 

todos os movimentos em que procura eternizar-se, e só a constância do recomeço encenada 

em cada partida há-de perdurar. O desejo de coincidência consigo mesmo, que Sartre 

descreve sob o conceito de en-soi-pour-soi115, é aqui uma miragem, pois subsume a 

consciência, o pour-soi,116 ao imobilismo, quando a sua forma é a busca com vista à 

supressão de uma falha ontológica.  

Finalmente, o pescador apercebe-se de que a velocidade do jogo diminuiu, como 

também enfraqueceu o clarão de Havana, e deduz que seguem para leste, levados pela 

corrente. A situação geográfica do esquife é determinada por inferência e expressa no 

solilóquio que o velho aprendeu a usar como veículo de pensamento: «If I lose the glare of 

Havana we must be going more to the eastward, he thought. For if the fish´s course held true 

I must see it for many more hours. » (Idem: 39) 

 

 

 
                                                           
115 Expressão de Sartre, “en-soi-pour- soi”, para descrever o ideal de coincidência plena ou de identidade, tendo como princípio a distinção 
essencial entre “Pour-soi” e “En-soi”: «…le Pour-soi et l´En-soi sont réunis par une liaison synthétique qui n´est autre que le Pour-soi lui-
même. Le Pour-soi, en effet, n´est pas autre chose que la pure néantisation de l´En-soi ; il est comme un trou d´être au sein de l´Être […] le 
Pour-soi apparaît comme une menue néantisation qui prend son origine au sein de l´Être ; et il suffit de cette néantisation pour qu´un 
bouleversement total arrive à l´En-soi. Ce bouleversement, c´est le monde. Le Pour-soi n´a d´autre réalité que d´être la néantisation de 
l´être. Sa seule qualification lui vient de ce qu´il est néantisation de l´En-soi individuel et singulier et non d´un être en général. Le Pour-soi 
n´est pas le néant en général mais une privation singulière ; il se constitue en privation de cet être-ci. Nous n´avons donc pas lieu de nous 
interroger sur la manière dont le pour-soi peut s´unir à l´en-soi puisque le pour-soi n´est aucunement une substance autonome. En tant que  
néantisation, il est été par l´en soi ; en tant que négation interne, il se fait annoncer par l´en-soi ce qu´il n´est pas, et, conséquemment, ce 
qu´il a à être.», in opus cit., p.43 (nota 34), 711-712. 
116

 Ibidem. 
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Memorandum   

 

A sua determinação posicional a partir dos indícios observados, em tudo semelhante 

ao modo como leu os sinais na sua cana de pesca, é interrompida por uma dupla expressão 

volitiva: ter um rádio que mitigue a solidão, dando informações actualizadas sobre os jogos 

de basebol da primeira divisão, e poder usufruir da presença do rapaz, para que o ajude e 

veja o espectáculo que, então, se lhe oferece. A enunciação do primeiro desejo, «I wonder 

how the basebol came out in the grand leagues today, he thought. It would be wonderful to 

do this with a radio. » (Idem: 39), é imediatamente negada por uma espécie de auto-

consciência crítica em que o velho, figurando-se autor, narrador e personagem, decide que é 

inconveniente desconcentrar-se em movimentos que suavizem a provação, sob pena de se 

desmoronar a força anímica que impele o seu esforço de completude: « Then he thought, 

think of it always. Think of what you are doing. You must do nothing stupid. » (Idem: 39). É 

mantida idêntica polaridade quanto ao desejo de ter o rapaz a seu lado, como observador e 

testemunha, uma vez que, logo após a enunciação da sua volição, «“ I wish I had the boy. To 

help me and to see this.”» (Idem: 39), faz um esforço sobre si próprio para que não se 

esqueça de si. Então, recorda ao intérprete em que se converteu quão imperioso lhe é nutrir-

se do peixe que ele mesmo capturara, a fim de ganhar forças para prosseguir a faina. Fá-lo, 

uma vez mais, em solilóquio, incorporando o dualismo da convivência perdida em gestos de 

imitação, como se, na ausência do rapaz, lhe coubesse repetir as cerimónias com que, nos 

primeiros tempos, haviam tentado compensar a perda de oitenta e quatro dias: «I must 

remember to eat the tuna before he spoils in order to keep strong. Remember, no matter how 

little you want to, that you must eat him in the morning. Remember, he said to himself. » 

(Idem: 39). 

As palavras, usadas em frases que exprimem conselhos de actuação, como 

didascálias numa sebenta de encenador, têm aqui o propósito de evitar a distracção suscitada 

pelo ímpeto volitivo, mediante um jogo de repetição lexical em que a apóstrofe do verbo 

“remember” adquire especial ênfase: o uso iterativo que dela faz o monólogo, associado ao 

valor de dever que lhe confere o verbo “ must”, na frase «I must remember to eat», convoca 

no presente da enunciação a memória do futuro e demarca-se de uma concepção 

introspectiva da psique. Contrariando a presunção solipsista que outorga à primeira pessoa o 

acesso imediato aos conteúdos da consciência, o que este solilóquio mostra é que não é 

possível fazer tábua rasa do medium em que se configura o gesto de rememoração, sendo o 
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valor iterativo do verbo “remember” a sua expressão retórica. A linguagem verbal cumpre 

uma função mnemónica: desperta o herói para a urgência do seu desígnio, evitando que se 

deixe seduzir pela satisfação imediata dos impulsos.  

A reiterada auto-exortação à pesca evoca a hipótese do seu inverso, donde o valor 

conjectural que se depreende, por metonímia, do seu modo imperativo. A qualidade 

mnemónica imputada à linguagem sustenta o propósito admoestatório, conservando na 

origem o seu valor hipotético, pois que, no gesto em que lhe concede o papel de memorando, 

sugere, correlativamente, a hipótese da sua delapidação. Se é necessário que o velho repita 

de viva voz que precisa de se lembrar de comer, então, duas consequências se impõem: a 

primeira é que o reverso também é possível e, nesse caso, ficariam por concretizar dois 

actos, o de se lembrar e o de comer; a segunda, consequente da primeira, é que a efectivação 

daqueles actos depende do valor do medium, donde a função evocatória das palavras e, em 

particular, do verbo “remember”, neste solilóquio. O gesto em que o aconselhamento se 

cumpre encerra a sua própria iteração e assegura por via deste jogo retórico a continuidade 

da história, não permitindo o esquecimento. 

 A necessidade de eludir a ausência com o jogo, especialmente na velhice, leva o 

herói e autor dos sucessivos monólogos a tomar-se como personagem da peça que cria, 

encena e representa, dando a si mesmo aconselhamentos, sempre que se lhe afiguram 

omissões que ponham em risco a prossecução do fim pretendido. Assim, por exemplo, a 

imagem do velho urinando borda fora durante a observação das estrelas, numa visível 

imitação do movimento da cana de pesca, serve-lhe de guia na rememoração do seu 

propósito, já que a fita fosforescente lhe devolve a imagem do seu projecto de si. 

Analogamente, quando profere em solilóquio a sua primeira palavra, “albacora”, ou agora 

que percebe explicitamente o valor iterativo das palavras, a linguagem perde a translucidez 

de mediadora invisível nas transacções verbais, para se constituir num gesto ou numa 

cerimónia em que a ostentação do jogo é proporcional à opacidade do medium.  

 

Afinidades electivas 

 

Reanimado pelos pensamentos que o monólogo aviva, o velho acorda em plena noite 

do seu sonho de letargia e, com uma acuidade sensitiva extrema, percebe diferenças em 

redor que identifica como a presença de porcos-marinhos nas imediações do barco. Percebe, 

nomeadamente, a especificidade do seu género e reconhece-se afim destes animais, como já 

o havia sido dos peixes-voadores, porque com eles partilha atributos: a bondade, o gosto pelo 
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divertimento e o amor. Esta ideia de pertença, fruto do reconhecimento da sua posição no 

mar, perdido o vínculo com os pescadores de Havana, coloca-o na estranha situação de se 

considerar mais próximo de porcos-marinhos e de peixes-voadores do que dos homens que 

em terra o haviam excluído, por falta de evidências sobre o valor da sua identidade. A 

expulsão, móbil do seu vaivém costumeiro em direcção ao mar, está na origem do paradoxo 

que o leva a constituir-se irmão de pássaros e peixes. Esta estranha comunidade, formada 

pelo gesto unilateral do pescador, que investe de propriedades antropomórficas porcos-

marinhos e peixes-voadores, não pode desconjuntar-se, porque a deliberação de pertença é 

consubstancial ao acto da sua constituição e não resta forma de dissolver a consanguinidade.  

Mas a quietude que deveria suceder à tentativa de compensação da perda não 

acontece, e desta advém uma consequência inesperada: o velho pescador é tomado de 

simpatia pelo imenso peixe que havia apanhado, embora nunca o tivesse visto, e, por 

instantes, ao invés de manter a perseverança que lhe devolveria a imagem da sua 

completude, espanta-se com a dimensão prodigiosa do seu porte e com a estranha constância 

dos seus movimentos. Contudo, percebendo-se o autor de tamanha empresa, retoma o 

sentido da peleja e volta ao projecto da sua afirmação. 

 

Debate 

 

Num enunciado entrecortado por exclamações de pasmo, o pescador conjectura as 

possibilidades de intervenção do peixe e reajusta-se à postura de combate que, por amor, fora 

temporariamente suspensa. O fascínio pelo objecto e a necessidade de o aniquilar traduzem a 

forma antitética do seu pensamento, numa sintaxe marcada pela alternância proposicional:  

 

Then he began to pity the great fish that he had hooked. He is wonderful and strange and 
who knows how old he is, he thought. Never have I had such a strong fish nor one who acted so 
strangely. Perhaps he is too wise to jump. He could ruin me by jumping or by a wild rush. But 
perhaps he has been hooked many times before and he knows this is how he should make his fight. 
He cannot know that it is only one man against him, nor that it is an old man. But what a great fish 
he is and what he will bring in the market if the flesh is good. He took the bait like a male and he 
pulls like a male and his fight has no panic in it. I wonder if he has any plans or if he is just as 
desperate as I am?  (Idem: 40) 

 
 

A estupefacção do pescador acerca da idade do peixe, da magnanimidade do seu 

porte e da idiossincrasia dos seus movimentos é uma expressão de comprazimento pelo 

objecto que, todavia, esculpe uma brecha no ideal de unidade: a diferença é a origem da 

surpresa e a condição de possibilidade do fascínio. Mas, se da visão atónita do pescador 

nascem as qualidades antropomórficas do peixe, bem como a percepção da sua 
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incomensurabilidade, do mesmo espanto nasce a configuração adversativa que molda o 

debate. O pressuposto de que o peixe poderia volver-se contra o pescador marca o termo do 

deleite e traz o herói de volta ao projecto, temporariamente suspenso por um estado de 

afinidade extrema com o objecto. 

 

Ecoa um fragor estridente 

 

As dúvidas quebram o encanto e erguem-se contra a idolatria. Na distância infinita do 

mar alto, ecoa o fragor estridente do apito que um certo príncipe soprara para conter a 

revolta dos súbditos que, noite após noite, redobravam de inflamada paixão por um 

comediante ébrio de poder117. O príncipe, na sua transcendência, sabia mais do que os 

vassalos, porque sabia que estavam cativos da ilusão mimética corporizada por Fancioulle, o 

intérprete insurrecto. E sabia mais do que o momo, porque o surpreendera no exercício do 

seu poder, com um gesto que rasgara a cortina da ilusão. O uso desta assimetria é o grande 

poço onde o velho pescador extrai recursos para o jogo. É a forma que lhe molda a 

consciência e a desvela, no espraiar-se de cada linha. O pescador, que não subestima as 

qualidades de combate do seu oponente, sabe-o capaz de inverter o impasse e de quebrar o 

laço que o constituiu “presa”. A sua longa experiência de mar ensinara-lhe a adivinhar os 

sinais do comportamento animal, mas nunca até agora tivera mestre no ensino da 

ambiguidade. Que um peixe pudesse saltar desenfreadamente, na ânsia de fugir das garras do 

pescador, era previsível e até congruente com o seu impulso de sobrevivência. Mas que um 

peixe correspondesse ao jogo de interpretação, decifrando, à imagem do pescador, os sinais 

do seu movimento sobre as águas, e tentasse, numa distorção da lógica, torná-lo cativo da 

sua própria ilusão era coisa nunca vista. Contudo, este parece ser o significado do impasse a 

que peixe e pescador chegam, transportados pela imagem paradoxal do esquife a reboque de 

uma força invisível. 

A perplexidade do velho diante deste estranho fenómeno do comportamento animal, 

que só o é porque não dispõe de explicação que o subsuma, coloca o pescador na posição dos 

gigantes, de quem se diz terem visto a fúria dos céus numa peculiar conjugação de luz e 

som118. Júpiter foi o nome com que pintaram no azul etéreo a expressão do seu temor e que 

legaram como vulto cintilante aos que, na solidão do alto mar, ainda vislumbram a sua forma 

prodigiosa. Então, o poeta-pescador declama para seu deleite os versos que moldam a 

                                                           
117 Charles Baudelaire, «Le Spleen de Paris», [Petits poèmes en prose], in Œuvres Complètes, ed. (Paris : Éditions Gallimard, 1975), 319-
323. 
118 Opus cit., p. 7 (nota 4). 
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portentosa figura que o seu olhar maturo serenamente aguarda: «He is wonderful and strange 

and who knows how old he is.» (Idem: 40). As suas mãos ágeis, sulcadas pelo tempo, 

aformoseiam o seu cântico pungente e, sob as águas turvas do íntimo oceano, ressoam as 

primeiras notas de um grito emudecido, o rumor ausente com que tinge de lágrimas o mar da 

sua devoção, repetindo, num vaguear incessante, a sua eterna melopeia. E, com dedos 

melancólicos, o pescador executa este infindável nocturno, que lhe reenvia, em surdina, um 

eco longínquo de si. 

 

Uma ausência no fundo das imagens 

 

A pesca, insinuada sob as águas profundas do mar revolto, é a forma dúplice deste 

gesto que a superfície, monstruosa, refracta e propala, como um jogo de sombras chinês em 

que deambulam, feéricas, silhuetas incorpóreas. Neste perto-longe em que se esculpe a faina, 

abre-se a brecha de onde emana a duplicidade que confere ao peixe, portentoso e 

idiossincrático, um estatuto de alter-ego. É a imagem defraudada do pescador que lê, por 

entre o tumulto da corrente, o seu rosto heterónimo. Este desdobramento de si, em que o 

protagonista se vê irmanado do peixe, seu opositor, numa estranha intimidade de vida e 

morte, é a figuração tropológica da consciência, nascida do abismo que as suas mãos 

esculpiram e que a superfície vítrea do mar, qual espelho convexo, lhe devolvera como 

imagem sem fundo. 

 O grande poço, onde o peixe se desvela como forma a haver, é a brecha que se abre 

na alma do pescador e impregna o seu curso de negatividade, como se a sua estranha relação 

de amor e morte fosse o efeito grotesco do gesto absurdo em que se constituíra ironia. A 

estupefacção do pescador diante de tão prodigioso espécime está longe do deleite auto-

contemplativo a que Narciso se votara. O que o velho busca não é a inocência egotista de um 

reflexo a boiar sobre as águas, é o resgate da sua completude, no mais profundo oceano, por 

via dos sinais que reconstrói e devolve como imagens parciais de um todo a haver. Todavia, 

a adição das partes não gera imediatamente a soma, já que a mesma precisa de ser 

constituída no tempo, por um gesto que estabeleça a sua correspondência. Incumbe a este 

pescador em busca de identidade a tarefa de unir os fragmentos desconexos a que o seu gesto 

colector dá forma.  

Há, em toda a passagem, uma deflação do olhar enquanto instrumento de apropriação 

cognitiva, já que o peixe, evocado por metonímia do efeito pela causa, se revela, 

gradativamente, o produto sincrético da atribuição de atitudes proposicionais. O olhar não é 
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aqui um eixo fulcral de articulação do mundo, pelo que, não suporta o dualismo 

contemplativo em que se funda a dicotomia filosófica entre a coisa extensa e a coisa 

pensante, por sua vez, tributária do princípio da auto-emulação narcísica. Ao contrário, o 

olhar é a própria finalidade do gesto piscatório, já que a visão do peixe, consubstancial ao 

gesto da captura, deverá culminar com a exposição da presa, como se fora o despojo de uma 

batalha que dois adversários temíveis, irmanados no fulgor, travaram em alto mar. A 

polaridade que cinde sujeito e objecto não é um fenómeno a priori sobre que se erga a 

assimetria da pesca, é antes a sua forma constitutiva. 

 

Parábola do peixe enamorado 

 

O peixe é um conjunto de possibilidades que se cristalizam, por evocação 

metonímica, numa forma cujo molde sai directamente das mãos do pescador, como um 

duplo de si mesmo. A conexão entre ambos é antiga e a memória da sua intimidade pretérita 

comove o pescador, que se reconhece culpado de um dia ter coagido o peixe macho a 

escolher entre o seu amor pela fêmea e a sua própria salvação. A passagem que a seguir 

transcrevo mostra que a especificidade de géneros consiste, em Hemingway, numa diferença 

subtilmente configurada entre um impulso para saciedade imediata do desejo e a sua 

denegação: 

 

He remembered the time he had hooked one of a pair of marlin. The male fish always let 
the female fish feed first and the hooked fish, the female, made a wild, panic-stricken, despairing 
fight that soon exhausted her, and all the time the male had stayed with her, crossing the line and 
circling with her on the surface. He had stayed so close that the old man was afraid he would cut the 
line with his tail which was sharp as a scythe and almost of that size and shape. When the old man 
had gaffed her and clubbed her, holding the rapier bill with its sandpaper edge and clubbing her 
across the top of her head until her colour turned to a colour almost like the backing of mirrors, and 
then, with the boy´s aid, hoisted her abroad, the male fish had stayed by the side of the boat. Then, 
while the old man was clearing the lines and preparing the harpoon, the male fish jumped high into 
the air beside the boat to see where the female was and then went down deep, his lavender wings, 
that were his pectoral fins, spread wide and all his wide lavender stripes showing. He was beautiful, 
the old man remembered, and he had stayed. 

That was the saddest thing I ever saw with them, the old man thought. The boy was sad 
too and we begged her pardon and butchered her promptly. (Idem: 40-41).  

 

A fêmea, instigada pela necessidade de prover a sua imediata subsistência, deixa-se 

apanhar no engodo e, tomada de aflição, combate desesperadamente para dele se libertar. Ao 

seu lado, está o macho, que com ela cruza a linha e volteia à tona de água, impulsionado pelo 

desejo de a salvar das garras dos pescadores. Todavia, a ignorância da origem dos factos, 

aliada à incapacidade de proceder à sua antecipação de modo a evitar o malogro, tem como 

consequência a perda da parceira, capturada pela manha do pescador. Privado da parte que o 
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complementa, o peixe, inconformado, excede os limites do seu ser e, num acto de 

transcendência, dá um salto para fora da água, seu meio natural, e aproxima-se do barco a 

fim de que, num derradeiro gesto de amor, alcance a fêmea. Mas, diante do triste espectáculo 

fúnebre, mergulha para as profundezas e ali fica, recôndito. A morte da fêmea confere-lhe 

uma imagem da sua própria desintegração e, privado de uma parte substantiva de si, zela 

para que a mutilação não desconjunte a totalidade do seu ser. O mergulho abrupto nas águas 

oceânicas é a expressão do seu apurado instinto de sobrevivência, que cuida da sua 

conservação longe do alcance das linhas de pesca. 

 A diferença entre a superfície e a profundidade retoma a ambivalência entre 

feminino e masculino, que configura como uma assimetria posicional. Assim, enquanto a 

fêmea procura peixes que vivem em zonas pouco profundas, a fim de mais facilmente 

satisfazer a sua necessidade de sobrevivência, o peixe, que por amor lhe havia dado 

prioridade na busca, luta com ela à superfície para a proteger, excede os confins do possível 

para a resgatar, e regressa às profundezas na tentativa de zelar pela sua própria continuidade. 

A diferença de géneros não radica, em Hemingway, numa taxionomia biológica que serviria 

de base à exposição dos comportamentos, como se a ela estivessem adstritos por qualquer 

liame de necessidade. Pelo contrário, o que aqui se mostra é que a própria taxionomia de 

género é uma posição e, nesta medida, não é subsumível ao determinismo causal de 

explicações que, a este propósito, reclamam a soberania da omnisciência. 

A distinção que sustenta a ambivalência entre o masculino e o feminino é a maneira 

como cada animal provê, respectivamente, a satisfação dos seus desejos. A vulnerabilidade 

da fêmea radica na sua imediata aproximação à superfície, oferecendo-se ao pescador como 

presa fácil. Mas o vigor do macho reside na sua capacidade de voltar ao ponto de origem 

depois de o ter transcendido, num gesto de imprudência em que, por amor, se coloca 

inadvertidamente à mercê do caçador, surpreendendo-o pelo absurdo. A distinção primitiva 

entre os dois peixes é exclusivamente posicional e a sua força relativa depende do grau de 

imprevisibilidade que cada um opõe à manha do pescador. Logo, a sua resistência à morte 

procede de uma especial aptidão para contrariar as hipóteses de contra-ataque fundadas na 

lógica. E, neste movimento de auto-perpetuação, mora a cissiparidade de géneros. A fêmea 

morre por incapacidade de construir uma posição em que se tome como alvo do projecto 

atacante de outrem, tal a concentração no seu próprio objecto de captura. O macho, pelo 

contrário, apercebendo-se da aflição vital em que a parceira subitamente se encontra, não só 

luta para a salvar, como, excedendo os confins do possível, busca em terra estranha a causa 

de tão paradoxal infortúnio. O êxtase que o projecta para fora do seu meio natural, num 
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derradeiro arroubo em direcção à amada, define um estado de suspensão temporária que 

impulsiona o seu regresso ao ponto de origem. O peixe macho acompanha a fêmea, mas 

excede-a num movimento de auto-transcendência que o faz regressar ao meio original, a fim 

de prover a sua própria salvação. Depois de ter arriscado a vida em defesa da fêmea, zela 

pela sua auto-conservação longe da mira dos pescadores, cuja linha sentia como ameaça real 

à sua aniquilação. Tendo sido amputado de uma parte substantiva de si e reconhecendo-se 

mutilado, procurava, à sua maneira, compensar a perda do peixe fêmea.  

A parábola do peixe enamorado que procura sobreviver à dor da ausência não é senão 

uma imagem do velho pescador desdobrado em gestos de imitação para suprir o vácuo de 

oitenta e quatro dias de aridez. A ablação da parte feminina instiga no peixe macho um 

desejo de vingança, proporcional à dor da perda e ao conhecimento das suas causas, que se 

exprime no debate que o opõe ao pescador. A maturação do ímpeto combativo é um traço 

que os irmana, porquanto esboça uma simetria entre o homem e o animal que se traduz no 

impasse relativo em que os dois inimigos aguardam, expectantes, a sua investida mútua. 

 Todavia, a argúcia do pescador, configurada em actos sucessivos de adivinhação, 

torna-se parte integrante do gesto deliberativo que assume a pesca como princípio fundador. 

O animal, duplo do homem neste jogo de vida ou morte em que a tensão é mantida in 

extremis, torna-se tanto mais passivo, ou capturável, quanto maior o ímpeto de resistência do 

caçador. A condição de sujeito ou de objecto, figurada na imagem do pescador e da sua 

presa, não é um fenómeno a priori que logre de universalidade. Tem a forma relacional do 

gesto que a institui e determina-se pela vantagem posicional de uma parte sobre a outra, à 

medida que, superado o impasse, o jogo prossegue tal como a assimetria que o configura. 

 A necessidade de arrebatar às águas do Golfo o mais sublime espécime, porque 

delineado com os olhos da imaginação, tinha-se convertido, para o velho, em projecto de 

identidade. Na paisagem de dor e treva, esculpe-se o duelo que lhe molda o carácter e funda 

a diferença entre o homem e o animal, irmãos adversos a presas com o destino. O pescador 

sabe que tem de lidar com um peixe cuja atitude se conservará digna até ao fim da peleja: 

tendo aprendido o valor da perda quando fora abruptamente privado da fêmea, reconhece 

que a única forma de sobrevivência é lutar contra as mãos que lançam ao mar redes e canas 

ardilosas. Assim como o peixe sabe que precisa de se manter a salvo de todos quantos 

pululam no mar em busca da sua carne, assim o pescador encontra na morte do adversário a 

sua razão de ser. 

 A memória do passado, evocada no decurso da pesca, permite ao velho fazer sentido 

do non-sense que define o comportamento de um peixe cujo instinto de sobrevivência lhe dá 
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uma especial aptidão para antecipar os movimentos do pescador, deles se furtando, hábil e 

subtilmente, como se lesse na distância do seu refúgio subaquático as mais recônditas 

intenções. A memória do peixe enamorado, que na dor da ausência zela pela sua própria 

salvação, recorre no ponto em que o passado e o presente se digladiam para que a sua 

identidade futura possa finalmente despontar.  

A pesca, representada como um jogo de sobrevivência que deve gerar assimetria para 

deste modo elidir o impasse relativo, assume uma forma temporal que lhe confere o valor de 

projecto. O pescador é intersecção e, nesta óptica, define-se como um ser que, já não sendo o 

que era, ainda não é o que há-de vir. A memória, feita de gestos e palavras que retornam, 

esboça, na esteira de Heidegger e Sartre, leitores de Kierkegaard, a imagem do indivíduo 

como um ser temporal cuja constância está na repetição do seu gesto fundador. A 

reencenação daquela faculdade em actos de adivinhação que corroboram a supremacia do 

homem sobre o animal, transfigurado em presa ou objecto, é a equação de si como ser 

projectável e essencialmente conversível. Paulatinamente, anuncia-se o desvanecimento de 

uma explicação tributária da metafísica pós-cartesiana, que qualifica o indivíduo a partir de 

predicados ontológicos a que confere o valor de universais, já que o ideal de solidez a que 

aspira é incompatível com a plasticidade de que se reveste o projecto identitário deste velho 

que busca, no desassossego do mar alto, uma representação de si próprio. É outra vez 

Narciso, não obstante, sem a quietude do olhar que outrora mirava, deslumbrado, o reflexo 

de si nas águas cristalinas do lago. A superfície, agora revolta, opõe-se à fixação do símile, e 

o duplo, emanação do olhar que repousava, virginal, à tona de água, converte-se na 

expressão assimétrica do jogo em que o homem afronta a mudez do mar, esculpindo o seu 

rosto no silêncio, que toma cor, forma e expressão, à medida que o cinzel languidamente o 

trespassa.  

A pesca descreve a maneira como o velho resiste, na solidão nocturna do mar alto, à 

inclemência de oitenta e quatro dias. É o seu cântico contra a aridez, a palavra que lança ao 

mar num teatral solilóquio, para que a sua voz impregne de qualidades humanas, ou 

antropomórficas, a opacidade das coisas. A recusa da literalidade, em que consiste o 

imediatismo da forma “ver”, é substituída por uma reconfiguração do olhar que, sob a égide 

conceptual da expressão “ver como”, imputa às imagens criadas a realidade de uma presença 

sem fundo. É a expressão vívida do gesto alucinatório que mescla os fios de que o intérprete 

se nutre e repete à exaustão, até que deles ressoe um eco de si próprio. O seu cântico a solo 

destaca-se do coro de vozes em surdina, como um rumor ausente de que brotasse um novo e 

diferenciado real. Longe da mira telescópica dos filósofos pós-cartesianos, que observavam 
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de fora a substancialidade robusta da imaginação, o pescador entoa o seu próprio cântico 

para que da infindável repetição da sua melopeia nasça aquele “outro real” que podemos ler, 

ou ouvir, nos versos do poeta:   

 

Se nas palavras vou um pouco sempre 
adiantado, como uma quimera 
daquelas bem reais que têm bico 
e corpo de lagarto? e rosto humano? 
é que também não vivo neste instante 
mas noutro inteiramente coincidente. 
jamais aceitarei que o mundo seja 
vago manto enrugado de montanhas, 
alguns bichos na água, outros em terra, 
outros voando em fútil incerteza. 
Se me prendo ao teu rumor ausente 
não é que me consuma numa imagem  
ou deseje real o imaginado; 
é por outro real em ti presente.

 119
 

 
 

 

 Estas palavras, que o velho reproduz por antecipação no próprio acto de pescar, 

erguem-se contra a visão árida de um mundo que se limitasse a ser “vago manto enrugado de 

montanhas, / alguns bichos na água, outros em terra/ outros voando em fútil incerteza”. O 

solilóquio que acompanha os movimentos iterativos do seu corpo para resgatar das 

profundezas o mais sublime espécime dá aos “bichos na água” um aspecto antropomórfico, 

já que neles se espelha a luta do velho em busca de si próprio. As palavras dirigidas ao 

intérprete em que teatralmente se constitui repetem a cena originária, qual gesto de imitação 

que tentasse compensar a perda num jogo de sobrevivência. A natureza, vocábulo que agrega 

a visão parcelar das montanhas e dos bichos, na água, em terra, e voando em fútil incerteza, 

torna-se menos áspera e rugosa sempre que o pescador-poeta grava o nome próprio nas 

pregas do seu manto enrugado, como a assinatura que dispusesse no canto inferior de um 

quadro que ele mesmo pintasse. O mar interpõe ao projecto fundador o antagonismo dos 

peixes traídos. Mas a pesca transfigura-o em humana volição.  

Os leões que brincavam como gatinhos singelos, ao anoitecer das praias africanas, 

ecoam de novo na sua memória. São o efeito alucinatório daquele olhar que o velho 

conserva, como possibilidade renovada.   

 

 

 

 
                                                           
119 António Franco Alexandre, Duende, ed. (Lisboa : Assírio & Alvim, 2002), 23. 
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A Memória daquele príncipe francês 

 

Movido por sonhos, desejos e memórias, o pescador, enternecido, recorda o seu amor 

pelo peixe, tão elevada a sublimidade do seu deslizar subaquático. Mas, de repente, ergue-se 

contra a sua imaginação indelével a memória daquele príncipe francês que tocara um apito 

estridente no auge da representação do seu momo, Fancioulle, a fim de interromper o 

perigoso idílio entre o comediante e o seu público. Era preciso conservar a ordem de estado e 

o monarca percebia que o fascínio do povo, redobrado noite após noite em gestos de 

imitação, desmoronava gradualmente a monarquia, lançando a semente da revolução.120 

O pescador lembra-se de que também ele, um dia, enganou um peixe: interrompeu 

uma história de amor e desfez a unidade entre dois peixes, condenando o macho a uma auto-

preservação táctica de si próprio. E a memória desse gesto infeliz, porém, necessário, retorna 

hoje como culpa. Todavia, um pescador não pode sentir-se culpado pela morte do seu peixe, 

ou jamais converterá em facto a vontade de se ver reconhecido. Mas este não é um pescador 

vulgar e o seu gesto precisa de ser qualificado, a fim de que o predicado de estranheza que 

ele mesmo se atribuiu,121 se desvele finalmente ao olhar do leitor. O que ele procura é 

justificar-se, tornar-se pescador de pleno direito, contra o olhar céptico e intransigente dos 

que o davam como categoricamente salao, a pior forma de má sorte entre os membros da 

comunidade de Havana. Neste sentido, precisa de empreender uma árdua caminhada em prol 

da sua auto-afirmação, pois que, no mundo de Hemingway, não há acções gratuitas. É 

preciso romper o pleno de existência122 para esculpir a marca na pedra. É preciso esvaziá-la 

de substância até que a massa informe se torne estátua e exiba, no esvaziamento progressivo 

da matéria, a relação, ou o modo de expressão. No torso de Apolo, grava-se a imaterialidade 

do seu rosto, como no esqueleto do peixe a do pescador. Desta afronta sobejará o despojo de 

um gesto, o grito emudecido que se oferece aos transeuntes numa qualquer praça pública, do 

mesmo modo que o busto de Camilo, na descrição de Teixeira Pascoaes: 

 

Jaz, como em êxtase gracioso e calma lucidez, numa apatia, quase sorridente, de velha 
criança entrevada, abençoando as trevas da cegueira: 

 
Seja pois abençoada 
A Providência divina, 
Que, apagando-me a retina, 
Me faz da treva alvorada. 

                                                           
120 Opus cit, p.147 (nota 117). 
121 Cf. p. 28  
122 Cf. p.86 (nota 80). 
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Mas a Sombra escura não dorme, sob a coberta luminosa. É essencial, original; e nada é 

mais do fim do que o princípio. De súbito, irrompe das Profundas. Basta um pequeno choque do 
exterior, a simples frase dum médico. Ouve-se um tiro, no escritório. Ana Plácido acode, e vê a 
cabeça do esposo, que estava sentado na cadeira de balouço, pendida sobre o peito, a manar sangue 
duma fonte. Eram três da tarde do dia 1 de Junho de 1890. 

Perante o cadáver de Camilo, sinto o desgosto enorme dele não haver falado, depois de 
ferido mortalmente. Essa palavra, que não pronunciou, é como um grito emudecido, talvez o maior 
da sua dor. Quando evoco a sua figura, vejo-a nimbada duma auréola negra ou daquele silêncio em 
que o seu busto de morto se abismou, e lhe envolve os outros bustos, os de bronze, expostos, numa 
Praça Pública, à indiferença dos transeuntes.

123
 

 

A história do peixe enamorado que sobrevive à dor da ausência é o fio mnemónico 

com que o pescador tece a urdidura da acção e apela à participação do leitor. Santiago é um 

velho estranho que se reconhece na posição do peixe obrigado a escolher entre o amor ou a 

morte. Como ele, volteia à superfície com o seu duplo; percebe que o jogo é sério e o 

envolve integralmente; transcende a sua posição original e mergulha em si, na tentativa de se 

manter a salvo dos ataques fatídicos. Ao contrário dele, sabe que é da constância de um 

gesto, nutrido por uma firmeza de ânimo que não se esgota no cumprimento da desforra, que 

o impasse há-de esvanecer-se a seu favor; sabe que o adversário, cujos traços ainda não viu 

com nitidez, é a expressão do seu gesto fundador e percebe que o valor da dissemelhança é a 

condição de possibilidade da vitória, ainda que fugaz.  

A evocação desta história num momento em que se intersectam caminhos narrativos 

exprime, como possibilidade, o sentido da sua deliberação e antecipa, num presente 

discordante, a imagem pretérita do seu gesto futuro. O passado é convocado, nesta parábola, 

com vista à prossecução de um fim: a corporização do acto que lhe restituirá a identidade 

perdida. A identificação com o peixe revela as origens da contenda sob a forma de um 

passado que configura o presente como indicador da acção futura. E, no próprio acto de 

rememoração, inscreve-se a forma substantiva do seu ser: a descoincidência temporal, que as 

palavras traduzem e dilatam. A sua autobiografia deverá conter a marca desta heteronímia.  

Mas este é o momento de tentar ilibar a culpa, reencarnando-a. O mal que infligiu ao 

peixe, coagindo-o a escolher entre o amor pela fêmea ou o amor-próprio, representa-o agora 

na primeira pessoa, como se lhe fosse necessário materializar o dilema para que pudesse 

estar à altura do adversário e, em igualdade de circunstâncias, prosseguisse o combate. A 

semelhança que advém do facto de terem sido escolhidos para se afrontar de novo, como 

velhos antagonistas de um duelo em que se joga a própria vida, traduz-se na necessidade de 

conter, por parte de cada oponente, o ímpeto que respectivamente os move, a fim obter 

vantagem sobre o adversário pela sobreposição da prudência às demais intenções. O tacto, 

                                                           
123Teixeira de Pascoaes, O Penitente (Camilo Castelo Branco), ed. (Lisboa, Assírio & Alvim: 2002), 198-199.   
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qualidade maior dos jogadores, neste início da partida, consiste no reajuste posicional das 

acções ao propósito almejado. É um modo de leitura que se traduz na percepção subtil de 

relações que possam desconjuntar o nó górdio do ataque. À medida que prossegue a 

contenda, a aprendizagem do gesto piscatório dá ao velho a autoridade de quem percebe, 

pela rememoração, a origem prodigiosa do seu antagonista e, posicionando-se 

superiormente, delineia uma maneira de o iludir, para deste modo o caçar. 

O pescador havia dotado o seu peixe de qualidades primárias124, formas, cores, 

movimentos, e secundárias125, acções ou intenções, das quais sobressai o conhecimento que 

parecia ter da estratégia piscatória, adivinhando-a repetidas vezes. Esta imputação de 

atitudes proposicionais configura um gesto antropomórfico que visa neutralizar a tensão, ou 

a diferença, sentida na ponta da cana de pesca, e intensificada depois, até abranger a 

totalidade da embarcação, ou da posição piscatória. O desejo de apropriação exteriorizado no 

debate do homem com a natureza é a sua maneira resgatar à corrente do Golfo a parte de si 

que naufragava à deriva, como a vela purpúrea, iridescente e pomposa de um argonauta.   

 Doravante, a íntima ambição do pescador está em resistir ao desmembramento do 

seu ser, lutando, à semelhança do peixe enamorado, contra a absoluta desconjunção das suas 

partes. O que neste ponto da narrativa se expõe é a origem da peleja e também as condições 

de prossecução da luta. Passa-se do desejo de pescar, grau ínfimo da assimetria, para a 

gradual efectivação da captura. A voz do pescador ergue-se, in crescendo, até que, reevocada 

a memória do passado, invista a pesca de um pendor bélico. É a assunção explícita deste acto 

como um jogo de vida ou morte, porque o que está definitivamente em causa é a 

sobrevivência do individual, em detrimento de todas as formas de dualismo. O pescador ama 

o peixe que criou, tendo-o dotado das suas próprias qualidades, mas precisa de matar o duplo 

para prosseguir na busca de si mesmo. Luta contra o imobilismo a que o amor e a idolatria 

podem conduzir, a fim de prorrogar o desassossego que, desde o primeiro instante, define o 

seu intento. Não obstante, precisa de mostrar que a sua ligação ao peixe é íntima, para que a 

sua demanda possa ler-se como um projecto de constituição de si próprio, um gesto 

eminentemente fundador. O regresso do passado, sob a evocação mnemónica da fábula do 

peixe enamorado, corresponde a um estado transitivo da consciência que lhe cabe suprir, 

para que possa continuar o seu caminho na determinação livre da vontade, à semelhança do 

efebo no citado texto de Kierkegaard. O amor, enquanto estado intermédio de afirmação, 

                                                           
124Cf. p.106 (nota 95).  
125 Ibidem. 
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ainda está aprisionado na origem e só poderá reconquistar a sua forma incondicional, se se 

refizer, constituindo-se no projecto exclusivo da sua autojustificação. 

A força que subtende a cana de pesca, desviando a rota do esquife, configura o velho 

como um pescador em potência, expondo a natureza construtiva do acto que alicerça o seu 

projecto de identidade. Ele sabe que, para se tornar membro de pleno direito da comunidade 

que outrora o excluiu, terá de converter-se no seu próprio objecto de desejo e pugnar no 

sentido de se reaver. Tal propósito anuncia o fim do solipsismo em que se fundara o 

princípio da identidade dos indiscerníveis,126 porquanto increve no âmago da concepção de 

indivíduo a sua forma relacional, abrindo caminho à representação de si como gesto, ou 

metamorfose, e da interpretação, como escrita tumular, ou epitáfio. O velho percebe que a 

raiz do seu projecto autobiográfico é espectral. Ao contrário de Narciso, que nutre a soberba 

no comprazimento da imagem que a superfície cristalina do lago lhe restitui, como se fora 

um objecto tangível, o pescador reconhece-se na diferença e luta contra a dureza da matéria, 

qual escultor modelando a pedra, até que, das suas mãos obstinadas nasça a forma em que 

há-de revelar-se o contorno do seu rosto. Narciso jamais compreendeu que a sua posição de 

observador extrínseco era insustentável, já que a superfície deforma a similitude, 

transfigurando-a num reflexo monstruoso. A parábola do peixe enamorado rejeita a 

concomitância e abre uma fenda no âmago da identidade que deixa entrever a estranheza em 

que se funda a autobiografia: a heteronímia.     

 

Pois me dispo de tudo, até de mim 

 

O triste espectáculo que o velho e o rapaz testemunharam quando viram o sofrimento 

infligido ao peixe-macho, irremediavelmente desapossado do seu duplo, levou-os, num 

acesso de simpatia, a pedir perdão à fêmea morta, que logo esquartejaram, para que a 

lembrança comovida do amor não impedisse, por via da culpa hiperbolizada, a prossecução 

do seu intento. O passado retorna, melancólico, na falta do rapaz, cuja presença implora: «“I 

wish the boy was here,” he said aloud and settled himself against the rounded planks of the 

bow and felt the strength of the great fish through the line he held across his shoulders 

moving steadily toward whatever he had chosen.”» (Idem:41). O pescador vê que a força do 

peixe sobre a linha que lhe cruza os ombros, indício da sua determinação em permanecer nas 

águas profundas, fora dos laços e dos engodos, teve origem no gesto em que lhe resgatou a 

                                                           
126 G.W. Leibniz, Essays on Human Understanding, Peter Remnant and Jonathan Bennett, trad. ed. (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2003). / G.W. Leibnitz, Princípios de Filosofia e Monadologia, Luís Martins, trad. introd. e notas (Lisboa: Imprensa Nacional Casa 
da Moeda, 1987). 
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fêmea, obrigando-o a escolher: «When once, through my treachery, it had been necessary to 

him to make a choice, the old man thought.» (Idem: 41).  

A força do animal, resultado da perfídia que antes o vitimou, traduz-se na 

manutenção do impasse em que conserva o pescador, para quem a memória da deslealdade 

pretérita os havia constituído adversários de um jogo que só um pode vencer. O pescador 

sabe que tem diante de si o passado, que o escolheu no gesto da sua rememoração para dele 

se redimir, e que o oponente tinha aprendido na perda o valor da deliberação. O peixe que o 

seu corpo sente, através da cana de pesca retesada sobre a superfície do mar, é o mesmo que 

a sua astúcia uma vez defrontou e que a memória, obstinada, teimava em não esquecer. A 

culpa, expressa na reavaliação posicional do seu projecto, é, todavia, imediatamente 

contrariada pela certeza de que a pesca é o telos das suas acções. Donde, a necessidade de 

manter viva a lembrança de que precisa de nutrir-se a fim de suportar o ímpeto combativo 

que aguarda ansiosamente pela próxima volta do peixe: «Perhaps I should not have been a 

fisherman, he thought. But that was the thing that I was born for. I must surely remember to 

eat the tuna after it gets light. » (Idem: 42) 

A aproximação do romper matutino devolve-lhe uma nova esperança na efectivação 

da captura. Percebe que um peixe mordeu um dos iscos colocados na sua retaguarda, no 

momento em que ouve o pau quebrar-se e a linha correr na borda da embarcação. Reage de 

súbito a esta percepção e desembainha os utensílios com que procurará incisivamente 

resgatar o peixe: abre a navalha, sustendo a pressão do animal com o ombro esquerdo, 

inclina-se para trás a fim de cortar a linha, repete o gesto na linha contígua e, no negrume da 

noite, liga as duas pontas dos tambores remanescentes, dando origem a uma nova síntese 

cuja intencionalidade procede do valor instrumental dado aos objectos e ao seu próprio 

corpo. Os seus gestos, hábeis e maturos, convocam somente algumas partes anatómicas: uma 

só mão, com que age destra e eficazmente, e um único pé, que coloca sobre as linhas de 

reserva para as deter ao apertar os nós. 

 
 
Some time before daylight something took one of the baits that were behind him. He heard 

the sick break and the line begin to rush out over the gunwale of the skiff. In the darkness he 
loosened his sheath knife and taking all the strain of the fish on his left shoulder he leaned back and 
cut the line against the wood of the gunwale. Then he cut the other line closest to him and in the 
dark made the loose ends of the reserve coils fast. He worked skillfully with the one hand and put 
his foot on the coils to hold them as he drew his knots tight. Now he had six reserve coils of line. 
There were two from each bait he had severed and the two from the bait the fish had taken and they 
were all connected. (Idem: 42) 

 
 

A sua intenção piscatória exprime-se nestes actos aparentemente anódinos que, 

todavia, prevêem a captura, repercutindo por adivinhação a glória do homem sobre o animal. 
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E, a cada ímpeto subaquático exercido sobre a cana de pesca, eis que a sua presença 

recrudesce, como o efeito, por sinestesia, da sua imaginação ardente. O retrato do velho 

cortando uma linha, depois outra, e atando as duas pontas dos tambores sobrantes é a 

expressão física da sua relação com o mar. A pesca não é um acto que possa executar-se na 

ausência do corpo, como se este fosse, na esteira de Descartes, o pedestal sobre que 

repousaria uma alma onde morasse, etérea, a intenção de pescar. Os movimentos do corpo, 

transfigurados em gestos, são a forma onde se moldam as ideias, donde a sua identidade 

constitutiva. O manuseio dos objectos, convertidos em utensílios de pesca, e o uso integral 

do corpo, quando imprime uma certa inclinação à cana de pesca, ou parcial, quando corta 

linhas e junta pontas, testemunham que não há movimento piscatório que não seja já 

deliberativo. A vontade de ver o peixe exprime-se nos gestos que o seu corpo exibe 

perpendicularmente à superfície aquática, com ela formando uma intersecção angular que 

esboça o traçado geométrico da sua própria cruz, e também no manejo apropriativo dos 

objectos, que adquirem um cunho pessoal à medida que se tornam funcionais.  

Esta visão, porém, não é um acto imediatamente acessível, depende antes da 

capacidade de vencer o adversário, no corpo a corpo que a pesca representa, para finalmente 

o tanger. Um olhar que não seja antecedido pelo desejo de ver, e sustentado por um longo 

exercício de resistência e adivinhação, não pode culminar em captura e mantém-se num 

estado original de cegueira. Para que a visão do peixe se dê, é preciso figurá-lo, com os olhos 

prodigiosos da imaginação, e concentrar todo o esforço anímico na adequação dos meios ao 

objectivo preconizado, a fim de surpreender o rival num xeque-mate implacável. A visão é o 

efeito de um gesto volitivo corporizado na efectivação da captura. Não se vê o peixe somente 

porque se deseja vê-lo, mas porque se consegue traduzir o desejo em acção, por via de 

escolhas adequadas e expressivas. O peixe só se tornará visível, quando se conseguir passar 

do sonho de ver para a visão do sonho. O exercício que medeia esta diferença é o gesto de 

pescar, convertido em tradução, ou leitura apropriativa que se expõe à consideração dos 

transeuntes, numa qualquer praça pública, para que ergam o seu olhar para o despojo desta 

guerra em que o homem grava na pedra a marca da sua humanidade.  

É no corpo do pescador que se esculpe o sonho de resgatar das águas do Golfo o seu 

mais sublime peixe. Ora, a percepção da intencionalidade traduzida em gestos impede o 

homem de se configurar como o efeito da dicotomia entre a coisa extensa e a coisa pensante. 

Na qualidade de leitores, só vislumbramos o fim que o herói persegue pela maneira como 

manuseia os objectos em seu redor, a que confere o valor instrumental de utensílios, e pela 

forma como dispõe do seu corpo para concretizar a captura. A atribuição de um fim, parcial 
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ou integral, ao seu corpo implica um distanciamento crítico que o transfigura numa súmula 

de qualidades metamorfoseáveis. O auto-reconhecimento desta estranheza, que exprimira de 

viva voz ao rapaz, é um leitmotiv que subtende a construção do seu projecto de identidade. O 

valor instrumental concedido ao corpo mostra quão paradoxal é a situação de um homem 

que, dispondo de si como de um fato velho e exíguo, o despisse a cada ímpeto subaquático 

expresso na inclinação da sua cana de pesca. O jogo, mais sério do que nunca, exibe 

teatralmente a primitiva cena de instrução: abre-se ao espectáculo de si e, neste gesto, 

descentraliza o binómio que, desde Descartes, sustenta a filosofia ocidental e, por extensão, 

os estudos literários.           

A supremacia da intransitividade, que se traduz na valorização progressiva do modo, 

ou relação, sobre o objecto, é o eixo que articula a identidade entre o velho e o mar. Deste 

ponto de vista, as acções de cortar e ligar não são formas inexpressivas de actuação, todavia, 

movimentos impregnados de sentido, gestos que transfiguram as relações existentes pela 

metamorfose posicional dos seus elementos, seja por negação ou elipse, no caso do corte, 

seja por contacto ou vizinhança, no caso da união.  

Munido dos seus utensílios de pesca e conhecedor da sua arte, o velho revela 

prudência durante o impasse, uma vez que o animal ainda se apresenta no cume da sua 

pujança e, se o pescador não se prover de tacto, poderá ser surpreendido pelo adversário e até 

derrotado num ápice de desconcentração. A salvaguarda posicional depende desta subtil 

faculdade para ler a pressão subaquática. A permanência da memória como factor de 

antecipação é o elo que garante a continuidade do seu ser no tempo, permitindo-lhe resistir 

ao impasse marcado pela tensão adversa. É com o seu próprio corpo que o pescador sustenta 

a empreitada, que concebe como um estado transitório de dor e sacrifício em prol de um bem 

maior: a conquista do mais prodigioso espécime. As acções de cortar e ligar são a marca que 

grava na pedra, a fim de que, com o suor das suas mãos, dê rosto e expressão à matéria 

insensível.  

Cônscio da importância dos seus gestos na consecução do acto piscatório, o velho 

decide que os repetirá ao nascer do dia e, por via de um novo monólogo, reajusta a sua 

posição relativamente ao futuro próximo, considerando-a numa lógica de perda e ganho, 

como se a avaliação da sua atitude tivesse um fundamento económico: «After it is light, he 

thought, I will work back to the forty-fathom bait and cut it away too and link up the reserve 

coils. I will have lost two hundred fathoms of good Catalan cordel and the hooks and 

leaders. That can be replaced. But who replaces this fish if I hook some fish and it cuts him 

off? » (Idem: 42). Ao admitir a possibilidade de vir a perder umas duzentas braças de cordel 
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catalão, mais os anzóis e os chumbos, no decurso da sua intervenção para afastar do seu 

peixe todos os que dele se aproximassem, pondo em risco a tão ansiada captura, o pescador 

estabelece que o valor do ganho é superior a estas perdas transitórias. O enfoque é posto no 

valor único do peixe e anuncia, por metonímia, o carácter irredutível do gesto que o origina. 

Então, como um leitmotiv que acompanha a angústia do pescador, ouve-se a antiga 

súplica, que retorna como um lamento sem fim: «Aloud he said, “I wish I had the boy.”» 

(Idem:42). Mais do que um acto cujo propósito morasse na consecução do efeito, o de reaver 

por magia a presença do rapaz, este é um gesto de imitação, uma frase volitiva que serve 

como garante da continuidade narrativa, através da memória figurada em palavras. O 

pescador sabe que a reiteração das mesmas não lhe devolve o companheiro ausente, como o 

retrato da sua mulher jamais lha restituiria. Porém, sente necessidade de usar palavras ou 

imagens para, através delas, exorcizar a angústia da perda. O velho sabe que está 

irremediavelmente só e que a vitória sobre aquele estranho e imponente animal depende 

exclusivamente de si. Na ausência de uma testemunha efectiva dos seus gestos, constitui-se 

destinatário das palavras que enuncia, como se fosse, concomitantemente, autor e espectador 

da acção que executa. E, tal como Alice127 compreende que, para aceder ao seu pé direito, 

tem de o considerar destinatário do seu discurso, donde a decisão de lhe escrever uma carta 

como se fosse uma pessoa de verdade, pois que tudo se consente no país das maravilhas, 

também ele percebe que é na duplicidade teatral da sua pessoa, desdobrada em primeira e 

segunda do singular através monólogo, que reside a fonte inesgotável do seu ânimo e, 

portanto, da sua salvação. O ímpeto que o moveu, por oitenta e quatro dias sucessivos, 

contra o positivismo arreigado dos factos, retorna agora, sob a forma acutilante de um 

aconselhamento a si próprio, cujo intento é o de evitar o fascínio petrificador: «But you 

haven´t got the boy, he thought. You have only yourself and you had better work back to the 

last line now, in the dark or not in the dark, and cut it away and hook up the two reserve 

coils. » (Idem: 43). 

 

 
                                                           
127 «“Curiouser and curiouser!” cried Alice (she was so much surprised, that for the moment she quite forgot how to speak good English). 
“Now I´m opening out like the largest telescope that ever was! Good-bye, feet!” (for when she looked down at her feet, they seemed to be 
almost out of sight, they were getting so far off). “Oh, my poor little feet, I wonder who will put on your shoes and stockings for you now, 
dears? I´m sure I shan´t be able! I shall be a great deal too far off to trouble myself about you: you must manage the best way you can – but 
I must be kind to them,” thought Alice, “or perhaps they won´t walk the way I want to go! Let me see. I´ll give them a new pair of boots 
every Christmas.” And she went on planning to herself how she would manage it. “They must go by the carrier,” she thought; “and how 
funny it´ll seem, sending presents to one´sown feet! And how odd the directions will look! Alice´s Right Foot, Esq., Hearthrug, near the 
Fender. (with Alice´s love). Oh dear, what nonsense I´m talking!”» in opus cit., p.107 (nota 98), 35-36. [Sobre o problema da 
transcendência que afecta o uso da primeira pessoa, e a que reiteradamente me referi através do conceito pessoano de “heteronímia”, leia-se 
para maior precisão conceptual, o texto de J.P. Sartre, L´Être et le Néant, citado na página 43 (nota 34), e também a introdução de Howard 
V. Hong e Edna H. Hong à obra de Kierkegaard, citada na página 26 (nota 23).]  
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O corpo que no corpo se insinua 

 

Urge, a este homem sem qualidades, prosseguir rumo ao futuro porque ele sabe que a 

sua essência se constrói no tempo, como ser em projecto. A sua longa permanência no mar 

alto em busca de pescado tinha-lhe ensinado o valor da perda: a possibilidade de recomeçar 

tudo de novo, compensando o vazio através das qualidades com que a imaginação 

ardentemente o reinventa. O mar ensinava-lhe, pouco a pouco, que a cada coisa esvaziada 

podia contrapor-se o desejo vívido de a recriar, tendo, na memória projectada, o seu próprio 

fulcro. A exteriorização da primeira pessoa na forma dúplice, ou teatral, do monólogo é a 

marca da sua intransigência em relação ao princípio de identidade configurado pela tradição 

filosófica pós-cartesiana. O reajuste posicional que o velho empreende, neste momento do 

jogo, revela a maturação da sua consciência de si ou, nos termos de Sartre, da sua 

consciência tética128, porquanto assume a perda como um traço fundador que o demarca do 

adversário.  

A edição em inglês do conto de Hemingway descreve a intensificação progressiva 

desta auto-reflexividade através do discurso indirecto livre, que sugere uma sobreposição de 

vozes marcada pela elisão dos sinais gráficos de pontuação com que, de costume, se assinala 

a diferença entre as personagens e o narrador, ao ponto destas figuras se tornarem aqui quase 

indistintas. Em certo sentido, é como se a auto-reflexividade fosse a macro-encenação do 

monólogo que o pescador-poeta corporiza, na solidão do mar alto. A intromissão do narrador 

no pensamento do herói dissolve as marcas explícitas da diferença que o mantinha extrínseco 

e omnisciente, como se o objecto se tornasse uma expressão de si mesmo, ou seja, a presa 

que o pescador doma, por apropriação ou captura, nas águas tormentosas do Golfo. O valor 

expressivo da elisão de aspas nas partes em que o herói não verbaliza as suas ideias, 

apresentando-as, contudo, por via da fusão com o narrador, perde-se na tradução de Jorge de 

Sena, que pontua com aspas todas as afirmações do pescador, incluindo aquelas que nos 

chegam livremente por via do narrador. A relação entre o velho e o mar encontra eco na 

disposição gráfica que liga o narrador à personagem principal de texto, no que concerne o 

valor teatral do solilóquio. O pensamento do herói torna-se explícito, porquanto se configura 

em actos que todos podemos presenciar por via de um discurso em que, ora de forma mais 

directa, ora de forma livremente indirecta, percebemos a intensificação gradual da sua 

                                                           
128 Opus cit., p.43 (nota 34).  
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proximidade, como se um fosse o rosto simétrico do outro: o destinatário das palavras que 

ele mesmo concebe.  

O resultado é, a este propósito, discrepante na tradução que Jorge de Sena faz das 

palavras de Hemingway, senão, vejamos um exemplo: 

 

Perhaps I should not have been a fisherman, he thought. But that was the thing I was born 
for. I must surely remember to eat the tuna after it gets light. (Hemingway: 42) 

 
 

«Talvez eu não devesse ser pescador», pensou. «Mas foi para isso que nasci. Não devo 
esquecer-me de comer a tuna, antes de aclarar.» (Jorge de Sena: 40) 

 

 

A necessidade de compensar o vazio criado pela ausência do rapaz, sem cair no 

imobilismo da reminiscência, leva o velho pescador a reagir contra os seus impulsos, de 

acordo com uma escala de prioridades que assume a perda como um estado temporário, com 

vista à obtenção de um fim maior: a conquista do peixe imaginado. Procede, com destreza e 

experiência, afastando da área circundante aqueles que, por intrusão, pudessem 

comprometer, parcial ou integralmente, o seu gesto. Não sabe se foi peixe ou tubarão que 

mordeu o isco colocado na retaguarda, porque não chegou sequer a senti-lo com a ponta da 

sua cana de pesca. O que ele sabe, todavia, é que lhe é imperativo libertar-se dos 

constrangimentos que possam interpor-se à sua acção, nem que para isso tenha que reagir 

por antecipação, como se o efeito gerasse a causa: «I don´t know what that fish was that took 

the bait just now. It coud have been a marlin or a broadbill or a shark. I never felt him. I had 

to get rid of him too fast. » (Idem: 42). O seu projecto é árduo e, na escuridão da noite, torna-

se lhe mais difícil ainda arremessar as linhas e juntar as pontas. A certa altura, um forte 

ímpeto do peixe atira-o de bruços e corta-o na face. O sangue corre-lhe pelo rosto embora 

coagule antes mesmo de atingir o queixo. É o primeiro golpe na pele deste homem sulcado 

pelo tempo. É o golpe que assinala o fim do impasse. É o estrondo bélico que avisa os rivais 

de que é no seu corpo que o combate há-de lavrar as suas marcas: «It was difficult in the 

dark and once the fish made a surge that pulled him down on his face and made a cut below 

his eye. The blood ran down his cheek a little way. But it coagulated and dried before it 

reached his chin. » (Idem: 43). 

A relação corporiza-se no modo como cada um desfere sobre o outro, cabendo a 

vitória a quem for capaz aniquilar a força do adversário, pela apropriação plena do seu 

corpo. Os despojos desta guerra serão ostentados, como um legado póstumo, ao olhar de 

quem neles encontrar a possibilidade iterativa do seu próprio recomeço.  
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Intensifica-se o ímpeto subaquático até então insinuado por uma metonímia em que a 

presa era configurada pela reacção do pescador ao desvio da sua cana sobre a superfície 

marítima. A conexão entre os dois termos do acto piscatório aprofunda-se e o peixe adquire 

contornos cada vez mais nítidos de oponente, à medida que o efeito da sua acção se inscreve 

no rosto do pescador, tornando-se explícito ou legível. A obliquidade da cana obriga o 

pescador a reajustar a sua posição relativamente à força propulsiva do adversário, vendo-se 

obrigado a reagir com prudência e tacto, embora o limite das suas forças e a sua capacidade 

de auto-transcendência ainda não tenham sido inteiramente testados. A cana é o véu que 

ainda o separa do peixe, o meio por via do qual percebe a sua força e movimentos. Desta 

vez, porém, o animal, malicioso e transportando nos gestos a dor da perda, vai mais longe: 

fere o pescador no rosto, acertando em pleno coração da identidade e instiga-o a prosseguir 

contra o impasse do jogo.  

O velho, não podendo consentir que um golpe inadvertido o desfigurasse, ameaçando 

o seu projecto de autoridade, reage a este lance por uma sequência de acções que se 

exprimem na maneira como usa o seu corpo: arrasta-se para a proa, repousando contra a 

madeira, ajusta o saco e desvia meticulosamente a linha para a parte dos ombros que foi 

poupada ao esforço e, sustendo-a contra estes, avalia o movimento empreendido pelo 

oponente, ao mesmo tempo que usa a mão para determinar a velocidade a que desliza o 

esquife: «He adjusted the sack and carefully worked the line so that it came across a new 

part of his shoulders and, holding it anchored with his shoulders, he carefully felt the pull of 

the fish and then felt with his hand the the progress of the skiff through the water.» (Idem: 

43). De novo, o seu corpo adquire um valor instrumental, uma vez que o uso de algumas das 

suas partes, ou de todas quando reage em força contra a pujança física do adversário, é o 

meio que lhe permite prever os seus movimentos a fim de proceder em conformidade. Este é 

o topos onde se esculpe a forma do jogo. O que se torna explícito ao intérprete, espectador 

ocular da peleja, é a forma relacional da pesca: o alvo da acção não é o comércio, como seria 

expectável, mas o jogo. Não se trata de um manual sobre a pesca, mas da narração de um 

caso em que o homem, firme no seu propósito de auto-superação, se opõe ao animal. 

A estranheza do velho diante da acção inadvertida do peixe leva-o a conjecturar 

razões para o sucedido e fá-lo, uma vez mais, figurando-o como um adversário a que 

poderiam ser imputadas acções ou intenções: provavelmente, diz ele em solilóquio, o fio 

teria escorregado pelo seu dorso, o que era possível se as costas do animal não lhe doessem 

como as suas, mas a certeza a que chega é que a situação paradoxal de se ver a reboque desta 

figura haveria de cessar alguma vez, pois que, tratando-se de um ser vivo, pelo que, mortal, 



Gestos Fundadores 

 

 Uma Leitura de Ernest Hemingway, The Old Man And The Sea. Página 165 
 

não possuía uma força inesgotável. E, no momento em que enuncia para si próprio estas 

conclusões, percebe que a sua posição é consistente, uma vez que debelou os obstáculos à 

sua intervenção e não lhe faltava linha para prosseguir. Com o ânimo fortalecido pelo 

reajuste posicional que o seu monólogo exprime, conclui: « Now everything is cleared away 

that might make trouble and ask I have a big reserve of line; all that a man can ask. » (Idem: 

43)  

A sua ambição concentra-se no projecto em que se vê, por antecipação, o autor da 

mais prodigiosa captura. Em tom de desafio, dirige-se ao peixe, a meia voz, não fosse tornar-

se excessivamente claro o seu propósito e facilmente derrotável: «“ Fish”, he said softly, 

aloud, “I´ll stay with you until I am dead.”» (Idem: 43). A apóstrofe que o elege destinatário 

da promessa serve a finalidade antropomórfica de o constituir personagem da narrativa. O 

pescador sabe que esta conversa faz-de-conta é uma forma do seu solilóquio, pelo que, não 

espera da parte do adversário qualquer resposta. O seu gesto é de imitação, como tal, reverte 

à fonte, pois que os peixes assim como os leões, se falassem, nós não os compreenderíamos. 

 

IV. Metafísica levemente poética 

 

O silêncio é constitutivo das coisas não humanas. Ou melhor, o silêncio é a marca 

humana com que descrevemos as coisas que o não são. Por isso, o ímpeto subaquático que o 

pescador imagina só se tornará visível quando se converter em pescado. O acto de 

desocultação em que a pesca gradualmente se metamorfoseia é essencialmente 

antropomórfico e essa é a razão que permite ao pescador continuar a adivinhar o 

encadeamento das acções que imputa ao adversário. A expressão da hipotética resistência do 

peixe, a que o velho reage, por simetria, anunciando-lhe a sua própria, a determinação do 

rumo que o animal confere à embarcação, assim como o grau de desvio da linha sobre a 

superfície do mar são maneiras de ler a continuidade dos factos, piscatórios ou narrativos, 

pela atribuição de atitudes proposicionais aos fragmentos do mundo. Esta é a metafísica que 

alberga poeticamente o herói. 

Tendo anunciado a sua intenção de lutar pela presa até morrer, o pescador calcula a 

força adversativa do animal e decide, em mais uma expressão monológica, que há-de resistir 

à pressão do jogo. Aliando a imaginação à experiência, antecipa a reacção do peixe e o 

desenrolar dos acontecimentos. A sua deliberação corresponde a um reajuste posicional e é 

tributária do acto de adivinhação em que consiste a sua metafísica poética. O curso do mar 

relativamente à posição do esquife permite-lhe inferir que o peixe segue rumo ao norte: se 
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esse não fosse o caso, a corrente levá-los-ia seguramente para leste e, nessa eventualidade, 

revelaria uma diminuição do seu ímpeto combativo. Porém, o desejo de observar a exaustão 

imediata do adversário não se cumpre, já que nele mora um vívido impulso de sobrevivência 

despertado pela perda, embora comece a vislumbrar-se o primeiro indício de fortuna, ainda 

que não efectiva: a inclinação da linha mostra que o peixe nada a uma profundidade menor 

do que a habitual e que pode saltar, embora este movimento possa não se observar, pois que 

não há liame de necessidade entre a profundidade subaquática do animal, determinada pelo 

exame da sua posição através do desvio da cana de pesca, e as suas reacções ulteriores. 

 O jogo não se define por causalidade, mas por hipótese. O exercício de antecipação 

que consiste em imputar atitudes proposicionais aos fragmentos do mundo, tornando-os 

significativos, tem o valor relacional de um gesto que se esculpe nos mais ínfimos detalhes 

do seu corpo projectado sobre o mar. Todas as acções do velho, desde o bailado costumeiro 

de oitenta e quatro dias até ao resgate do mais sublime espécime, são a prova do extenso e 

árduo processo metafísico em que o pescador reajusta o seu posicionamento com vista à 

intersecção com o animal, finalmente convertido em pescado. Esta expressão subsume o 

objecto ao acto da sua constituição, conferindo-lhe o carácter de gesto ou relação. A lógica 

que rege o desenrolar da narrativa gera, pela ostentação da sua forma relacional, a identidade 

do peixe e do pescador, como se ambos fossem representações de um único acto. 

 Superado o impasse em que os adversários prudentemente se aguardavam, na 

tentativa de observar uma falha que revertesse o jogo a seu favor, a conexão entre eles 

tornava-se mais íntima, já que a memória dos golpes reciprocamente infligidos mantinha 

vívido o ímpeto para o combate. O sinal de recomeço foi dado por um movimento abrupto 

do peixe que, aproveitando a distracção do pescador, lhe desferiu um golpe na face, de onde 

jorrou o sangue que, todavia, antes mesmo de atingir a parte inferior do seu rosto, coagulou, 

como um indício de resistência diante da tentativa de desfiguração. A leitura que faz dos 

sinais é a sua forma de responder aos ataques daquela força que, embora oculta, se insinuava 

pelas marcas que traçava no rosto do pescador.  

Tendo percebido, pela inclinação da sua cana de pesca, que o peixe se aproximava da 

superfície e podia finalmente saltar, eis que lhe dirige de novo a palavra, constituindo-o no 

destinatário da sua acção verbal, como se de um jogo de faz-de-conta se tratasse, e, após uma 

invocação a Deus para que o fizesse saltar, percebe que tem linha de sobra para lhe dar e que 

a ele compete adequar a táctica aos meios, com vista à prossecução do fim pretendido. 

Então, conjectura diversas hipóteses de reacção, provando, assim, que o efeito não é a 

consequência imediata da súplica divina, mas um modo de auto-encorajamento que visa 
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fortalecer o suplicante. Tomando-se, pois, como charneira do eixo piscatório, delineia o seu 

pensamento em configurações monológicas que assumem o possível como fundamento: 

«Maybe if I can increase the tension just a little it will hurt him and he will jump, he thought. 

Now that it is daylight let him jump so that he´ll fill the sacks along his backbone with air 

and then he cannot go deep to die. » (Idem: 44).  A consideração do gesto a realizar não lhe 

permite cumprir o desejo, uma vez que a linha, esticada até ao ponto de ruptura, impede a 

efectivação do seu propósito. Todavia, o seu ensaio não é inócuo porque o retesamento da 

linha, que serve de ponto de tangência entre o sujeito e o objecto, dá origem à percepção de 

uma qualidade que, intensificada, pode significar o termo do acto piscatório: «He tried to 

increase the tension, but the line had been taut up to the very edge of the breaking point since 

he had hooked the fish and he felt the harshness as he leaned back to pull and knew he could 

put no more strain on it.» (Idem: 44).  

Esta passagem mostra que a dureza, propriedade que os empiristas consideravam inerente 

aos objectos, é, para Hemingway, o efeito de um gesto em que sujeito e objecto se tangenciam 

por intermédio de uma linha que só existe enquanto durar a força antitética que a molda. A 

dureza é a qualidade que o pescador reconhece na distensão da sua cana de pesca. 

Seguidamente, exprime o seu reajuste posicional através de uma nova deliberação: 

permanecer imóvel a fim de evitar que o golpe do anzol se alargasse a cada movimento, 

permitindo que o peixe, num salto, o arremessasse definitivamente: «I must not jerk it ever, 

he thought. Each jerk widens the cut the hook makes and then when he does jump he might 

throw it. » (Idem: 44-45).  A esta decisão sucede-se outra, consecutiva da primeira: aguardar 

pelo romper da aurora até que o sol, com a sua claridade matutina, lhe revelasse os contornos 

nítidos das coisas, pondo termo ao estado nebuloso de adivinhação: «Anyway I feel better 

with the sun and for once I do not have look into it.» (Idem: 45).  

O sol tinha feito a sua irrupção momentos antes, quando o pecador, comparando a 

sua pertinácia à do animal, descobre que não lhe é inferior, devendo continuar o seu esforço 

rumo à vitória. Revigorado por esta descoberta, partilha-a com o leitor através do constante 

monólogo. O sol mostra-se, timidamente, por uma fímbria que encontra a linha no ombro 

direito do velho. O foco deste primitivo raio de luz incide sobre a parte anatómica que 

suporta o fio de pesca e, consequentemente, a tensão que a presa exerce a partir do seu retiro 

subaquático. Neste claro-escuro em que se desenha o elo que une, por antítese, o pescador ao 

seu peixe exibe-se a forma essencialmente relacional do seu novo encontro. A linha é a 

marca da sua continuidade.  
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O quadro que descreve a transfiguração gradual da noite em dia completa-se com 

uma representação, por sinestesia, da propriedade que certos corpos têm de emitir radiações 

luminosas depois de terem sido expostos à acção da luz: «There was yellow weed on the line 

but the old man knew that only made an added drag and he was pleased. It was the yellow 

Gulf weed that had made so much phosphorescence in the night. » (Idem: 45). Os sargaços 

que haviam iluminado a noite de trevas no Golfo, criando um lusco-fusco propício à 

adivinhação, tinham-se depositado na própria linha e espalhavam fosforescência: prediziam 

a vitória do homem sobre o animal. E, numa reencenação da apóstrofe inicial, o pescador 

exibe o estado de contradição em que se encontra: faz uma declaração de amor que é, 

simultaneamente, uma promessa de morte: «“ Fish, “ he said, “I love you and respect you 

very much. But I will kill you dead before this day ends”. » (Idem: 45). O amor é o ímpeto 

que o lança ao mar, movido pelo desejo de reaver o objecto da paixão, e, na dualidade 

conflitual em que se reconhece, declara que a morte do peixe é a sua condição de 

sobrevivência. É preciso que quebre o encanto, vença o fascínio petrificante e dissolva esta 

angústia da influência, para que o peixe, sentido na obliquidade da cana de pesca, se 

converta finalmente em pescado. Então, adquirirá o estatuto de objecto e desvelar-se-á, numa 

qualquer praça pública, como materialização do gesto que o constituiu.  

Quando o pescador anuncia ao peixe que o há-de matar, procede como se estivesse a 

atemorizar o adversário. Joga, persuasivamente, como se o opositor pudesse compreender as 

palavras que lhe endereça. Prorroga o faz-de-conta num gesto de imitação em que exprime a 

necessidade de domínio absoluto. A soberania do pescador não pode, contudo, 

circunscrever-se à esfera do previsível, dado que o combate tenderia a uma igualização de 

forças incapaz de sugerir a ruptura do princípio de identidade. A morte do peixe é o 

desequilíbrio, a reencenação da fenda original através do nome que se grava na pedra. A 

incorporação da diferença no gesto piscatório é a condição de possibilidade da metamorfose: 

o peixe torna-se pescado, por via do acto que lhe confere tal qualidade, e renasce ao olhar de 

quem, por catacrese, traduz o seu desejo em visão. O peixe que resulta da metamorfose 

topicaliza a diferença essencial entre os modos “ver” e “ver como”. É o corpo que os 

sentidos geram prodigiosamente. 

 

 Ardilosas circunvoluções 

 

A aproximação de uma toutinegra que voa rente às águas, vinda de norte em direcção 

ao esquife, repete, com a diferença do tipo de pássaro, a cena anterior do petrel e aquieta 
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momentaneamente a tensão da pesca. O velho reconhece o cansaço da ave pela expressão do 

seu movimento: ela dirige-se até à popa do barco, onde pousa, a seguir voa em redor da 

cabeça do velho e fixa-se, por fim, na linha, onde encontra uma posição mais cómoda. Então, 

esboça-se por simetria uma correspondência entre o velho e a toutinegra: estão ambos no 

mar, longe de casa, exaustos de penar nas circunvoluções ardilosas da corrente, mas 

persistem no sentido da busca. Esta comunhão de propósito desperta no velho o ensejo de 

conversar com o seu novo interlocutor, como se ambos fossem velhos companheiros de 

viagem que, de súbito, se reencontram. A incomensurabilidade da sua linguagem esvanece-

se, quando, ao invés de observarmos o seu caso numa perspectiva estritamente ornitológica, 

assumimos que a afinidade que os une tem uma raiz antropomórfica e espelha a simpatia do 

velho por estas figuras etéreas que, como ele, transcendem a sua posição de origem, na 

tentativa de descobrirem um lugar mais confortável. 

 Por esta estranha semelhança, o pássaro torna-se a figuração do voo que o pescador 

empreendeu desde a saída da choupana até às águas tormentosas do mar alto. O repouso 

temporário da ave, que se acomoda, prazenteira, sobre o fio da cana de pesca, revelando a 

exaustão devida ao seu longo percurso, é uma imagem do pescador que, tendo resistido 

heroicamente ao impasse marcado pelo movimento do peixe, procura alentos para 

prosseguir. Ele sabe que pode ser desfigurado por um golpe mortal, se consentir um 

momento de distracção. Sabe que, na roleta implacável, se joga a sua vida. Porém, distende-

se quando passa a toutinegra, ergue os seus olhos espontâneos para o alto e, a partir deles, 

forma a intersecção em que o plano horizontal do mar tangencia o plano vertical do céu, 

esboçando o sinal da cruz representado pela imagem da cana de pesca aos ombros do 

pescador. Nela se escreve o sofrimento das origens. O corpo, tatuado de marcas profundas 

que se sobrepõem aos sulcos do tempo inexorável, expõe-se ao olhar do leitor. 

Quando o velho pergunta à toutinegra a sua idade e se aquela era a primeira viagem 

que fazia para tão remotas paragens, a ave, ouvindo um ruído misterioso e incompreensível, 

não lhe responde. É uma figura do silêncio. Uma forma espectral que poderia somar-se à 

galeria de personagens mudas que povoa o universo do pescador, dando azo à sua 

teatralidade monológica. O silêncio da toutinegra não demove o seu intento de com ela 

encetar uma conversa e, à falta de reciprocidade, atribui a cada movimento seu, atitudes 

proposicionais. Por via deste acto unilateral, procede como um autor que inventasse as suas 

personagens a partir das intenções que lhes concede. O silêncio da toutinegra torna-se 

expressivo, pois desvela a mão concertante do maestro que ergue a batuta até à vibração do 

primeiro som. 
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O velho lê o cansaço da ave no modo como se comporta: a toutinegra não examinava 

a linha onde estava pousada e sobre a qual se mantinha, trémula, com as patas enclavinhadas. 

A consideração do seu excessivo retesamento, após uma noite sem ventania, é indício da 

presença de falcões. « “It´s steady,” the old man told him. “It´s too steady. You shouldn´t be 

that tired after a windeless night. What are birds coming to?” The hawks, he thought, that 

come out to sea to meet them.”» (Idem: 45). E, sobre a possibilidade da toutinegra se deparar 

ao largo com estas aves de rapina, mantém-se em silêncio absoluto. Em primeiro lugar, 

porque a ave não podia entendê-lo; em segundo lugar, porque não tardaria a aprender o valor 

da auto-defesa. Aqui, o pescador demarca-se subtilmente da afinidade com o pássaro.  

O reconhecimento metonímico da causa pelo efeito, a saber, a presença de falcões 

pela extenuação da toutinegra proporcionalmente às condições atmosféricas, dá ao velho 

uma omnisciência que o coloca numa posição de superioridade. O seu papel de testemunha 

ocular é confirmado do interior da cena que representa e a que confere, por hipotipose, um 

carácter expressivo. O realismo que a sua mão imprime às cenas que descreve, e em que 

participa como actor-narrador-espectador, contamina todos os seus gestos. As acções que 

conduzem à captura revelam o seu esforço para converter em visível o invisível. A passagem 

da ruína à criação é sempre metamorfose. O desdobramento teatral do pescador em gestos 

monológicos, ou em conversas de imitação que, em última instância, são formas do seu 

constante solilóquio, aprendeu-as com o rapaz, quando juntos simulavam o que não tinham e 

encenavam os rituais da pesca. E, no abandono noctívago do mar alto, o pescador repete os 

gestos que aprendeu e a partir deles inventa outros, a fim de exorcizar o demónio do 

solipsismo. Nele, condensam-se múltiplas vozes, nem sempre concordantes: a do actor, que 

desempenha o papel de pescador; a do narrador, que desvela a cena; a do narratário, que 

testemunha ou lê os acontecimentos; e a do autor, que concebe e dispõe, como se fosse a 

mão invisível que subtende a arquitectura da peça.  

A noção de pessoa teatraliza-se, porque se abre à heterogeneidade de olhares e vozes 

que se aglomeram neste simpósio. O intérprete é uma prosopopeia da leitura a que uma 

sinestesia deu voz, corpo e alma. A pesca é a forma dessa experiência sensorial: nasce do 

desejo de ver o invisível e desenvolve-se, por catacrese, sempre que imputa atitudes 

proposicionais à inclinação da cana sobre as águas. A pesca é o movimento que traduz a 

metamorfose, porque inscreve no seio da negatividade a sua marca, dela se diferenciando. As 

acções que se desenrolam sob o olhar personificado do leitor exprimem a passagem do nada 

à criação. A hipotipose é a figura que molda a diferença e descreve a pesca como gesto 

fundador: converte uma forte pressão sentida na ponta da sua cana em pescado, e, na 
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tentativa de mostrar o invisível, pinta de cores vívidas o silêncio. O homem é o produto deste 

gesto, uma diferença subtilmente insinuada entre a cegueira e a visão, a voz e a mudez. A 

sua anatomia tem a forma da mão que o esculpiu. 

A complacência do pescador em relação ao repouso momentâneo da ave e a sua 

exortação a que prossiga o seu curso, como o fazem os homens, os pássaros e os animais, é a 

sua maneira de reagir ao langor que a contemplação do céu, simbolizado no voo do pássaro, 

lhe dera. A afinidade entre os animais materializa-se na intersecção dos planos que unem o 

céu, por via dos pássaros, a terra, por via dos homens ou outros mamíferos, e a água, por via 

dos peixes. A cada um incumbe o propósito de zelar pela sua auto-defesa, na escala 

zoológica imaginada por Hemingway. 

A conversa com a toutinegra revigora-lhe o ânimo, dotando-o de coragem 

suplementar para o combate que se avizinha. A leitura do movimento da ave era a prova da 

omnisciência do pescador que adivinhava a origem da sua estranha prostração pela simples 

análise dos seus gestos. E, como um arqueólogo em busca de fundamento para o que não é 

imediatamente perceptível, assim o pescador figura a presença de tubarões como a causa do 

tremor da toutinegra. A certeza na interpretação metonímica fortalece o velho na 

prossecução do seu intento: percebendo-se o autor da acção, torna-se cada vez mais 

consciente de si. A sua auto-reflexividade tinha-se retirado definitivamente do lago de 

Narciso e traduzia-se, agora, nas dores que sentia nas costas, sinal de acordar após um estado 

de dormência, como se nele reencarnassem as chagas de Cristo a caminho da cruz. 

Quando, na sua última fala, o pescador consente albergar o pequeno pássaro ainda 

débil na sua casa, mostra-lhe que tem pena de não poder içar a vela, levando-o com a 

aragem. O motivo desta impossibilidade prende-se com a decisão de continuar o jogo: «“I 

am sorry I cannot hoist and take you in with the small breeze that is rising. But I´am with a 

friend.”» (Idem: 46). O argumento da amizade sobrepõe-se ao do altruísmo: pese embora a 

sua simpatia pelo animal, este ainda não se tinha tornado suficientemente importante para 

que invertesse a marcha e abdicasse do seu projecto. O desejo de resgatar das águas do Golfo 

o mais grandioso espécime dominava-o, conferindo-lhe a identidade que se perdera quando, 

no infortúnio de oitenta e quatro dias, deixara de se mostrar competente na transformação do 

desejo em realidade. A imagem do peixe irrompe como memória do seu gesto futuro. O 

presente é dilacerado pelo passado, que o trespassa de sua lança mortal, abrindo-lhe uma 

chaga onde se lê a esperança na redenção. A sua luta é, na essência, relacional, e o seu 

carácter, eminentemente projectivo. A pesca é o gesto que alimenta no porvir a derrota do 
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passado. A escolha de permanecer na companhia do peixe exprime a decisão de continuar a 

peleja. É a sua reacção à simpatia pela toutinegra. 

 

Princípio da incerteza 

 

 O encontro com a ave ameniza a intensidade do combate e dá ao velho a 

oportunidade de reajustar a sua posição face ao adversário, que irrompe através de um forte 

ímpeto sobre a cana. O pescador, incauto, vê-se atirado para a proa, e o jogo reverteria a 

favor do animal, se o velho não reagisse de pronto à hipótese de se ver arremessado borda 

fora, segurando-se, e libertando mais linha: «Just then the fish gave a sudden lurch that 

pulled the old man down on to the bow and would have pulled him over board if he had not 

braced himself and given some line.» (Idem: 46). O recomeço bélico é sinalizado pelo 

movimento propulsivo do seu corpo: traduz a causa na exibição do efeito e transfigura a leda 

mansidão onde o pássaro, exausto, se albergava, uma vez que o estremecimento inopinado 

da linha lhe ateia o voo. Finda a bonança, o velho, cauteloso, toca com a mão direita na linha 

e apercebe-se de que lhe vem ensanguentada: «He felt the line carefully with his right hand 

and noticed his hand was bleeding.» (Idem: 46). A observação deste sinal permite-lhe 

conjecturar que o peixe se feriu em algum obstáculo, donde a necessidade de o mover a fim 

de que nada possa mitigar o vigor para o combate. Se é certo que a fragilização do adversário 

poderia assegurar-lhe uma imediata vantagem posicional, não é menos verdade que tal 

benefício pesaria excessivamente na dignificação da vitória. A desigualdade de condições 

seria incomensurável com a autoridade moral do triunfo. Um pescador que, no caminho da 

sua edificação, fosse atormentado pela consciência gravosa desta desigualdade, ergueria um 

olhar deflacionado sobre o valor da sua prestação. Por sua vez, o que fizesse tábua rasa desta 

assimetria, auto-iludindo-se no comprazimento do seu gesto, jamais poderia clamar vitória, 

sob pena de deixar entrever as fendas na estrutura.  

Depois do impulso, que corresponde ao dealbar da consciência de si materializada em 

alterações físicas e posicionais, o pescador volta a distender a linha, como se impõe ao 

prosseguimento da partida, e dirige outra vez a palavra ao peixe, a fim de restabelecer a 

antítese: «“You´re feeling it now, fish,” he said. “And so, God knows, am I.”» [Idem:46]. A 

descrição do efeito causado pelo reajuste da linha de pesca antecipa o quiasmo, nas 

entrelinhas da parataxe: o velho sabe que o animal sente a pressão, porque se reconhece na 

origem deste gesto, e Deus, omnisciente e criador, sabe do seu esforço para suster a linha no 

ponto de rotura. O lapso entre o conhecimento das causas e a experiência da sua concepção é 
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inexistente, valorizando-se assim o uso da primeira pessoa. A factualidade é uma crença cujo 

grau de certeza é matizado pelo índice de participação individual. 

Restabelecido o equilíbrio de jogo pela recuperação dos termos dualísticos, o 

pescador ergue de novo o olhar para o alto, na tentativa de reencontrar a toutinegra, cuja 

companhia o deleitava, mas esta já tinha desaparecido, decerto atemorizada por aquele 

ímpeto súbito no fio da cana de pesca. E, conclui o pescador: «You didn´t stay long, the man 

thought. But it is rougher where you are going until you make the shore. » (Idem: 47). É de 

novo por comparação que se tece a imagem derradeira desta cena: a contiguidade deixa 

entrever uma correlação antitética entre a figura frágil da ave, incapaz de resistir 

demoradamente às afrontas do mar, e a do velho, que não só persiste na contenda, como tudo 

faz para lhe acentuar a intensidade. O regresso à costa significaria a busca de protecção em 

chão firme; a persistência ao largo, a força que esculpe no ondear das marés o rosto sulcado 

do velho. 

 O corte na mão, inicialmente valorizado como um ferimento no animal, torna-se 

objecto de indagação e volve-lhe, numa pergunta retórica, a imagem da sua inépcia: «How 

did I let the fish cut me with that one quick pull he made?» (Idem: 47). A percepção do seu 

erro, ter-se deleitado na contemplação do pássaro ao invés de se focalizar na empreitada a 

realizar, converte-se numa recomendação a si mesmo em que o vocabulário do trabalho, 

associado ao imperativo do auto-sustento, baliza a economia da passagem: «I must be geting 

very stupid. Or perhaps I was looking at the small bird and thinking of him. Now I will pay 

attention to my work and then I must eat the tuna so that I will not have a failure of 

strength.» (Sena: 44). Nem o labor nem a alimentação constituem as finalidades do seu acto: 

são meios necessários à concretização de um propósito maior, a pesca, cuja intransitividade 

se torna mais expressiva, à medida que todos os gestos para ela convergem. 

De novo, ouve-se o leitmotiv que acompanha, como uma toada, o percurso do velho 

no mar: «“ I wish the boy were here and that I had some salt,” he said aloud.» (Idem: 47). À 

necessidade de sanar a dor da ausência provocada pela separação do rapaz, vem agora 

somar-se a necessidade de curar a dor do golpe infligido à mão. Adivinhamos, por 

metonímia, que a existência de sal lhe permitiria tratar da ferida no corpo, assim como a 

presença do rapaz, ansiada desde a saída para o largo, refrearia a dor da perda, inspirando-o a 

prosseguir. À míngua destes elementos, invoca-os numa expressão de súplica de que não 

espera, todavia, consequências. A impossibilidade de alcançar os objectos por via das 

palavras enunciadas não o impede, contudo, de as dizer reiteradamente ao longo do texto, 

como se a simples verbalização do desejo fosse suficiente para lhe aplacar a dor da privação.  



Gestos Fundadores 

 

 Uma Leitura de Ernest Hemingway, The Old Man And The Sea. Página 174 
 

Como a criança de Freud inventa um jogo de auto-representação irónica, assim o 

velho se desdobra em frases de imitação por via do solilóquio em que assume teatralmente o 

papel de personagem e autor, para compensar a ausência do amigo e a falta de remédio para 

o golpe que lhe rasgava a mão. Não dispondo de sal como curativo para a chaga, usa o seu 

próprio corpo a fim de ensaiar uma posição que lhe mitigue a dor sem, não obstante, 

comprometer a supremacia de jogo: dispõe o peso no ombro esquerdo, ajoelha-se para 

afundar a mão no oceano e assim permanece, vendo o sangue a fluir em delicados 

filamentos, e o vaivém constante das águas sobre a mão, à medida que o esquife, vagaroso, 

desliza: «Shifting the weight of the line to his left shoulder and kneeling carefully he washed 

his hand in the ocean and held it there, submerged, for more than a minute watching the 

blood trail away and the steady movement of the water against his hand as the boat moved.» 

(Idem: 47). 

 Esta imagem ilustra o desvanecimento de limites que opunham o pescador ao seu 

peixe: a mão que se entranha na água em busca de alívio para a ferida antecipa, por 

sinédoque, a unidade futura do sujeito e do objecto cristalizada na pesca. A mão aprofunda a 

continuidade entre os pólos, no sentido em que penetra directamente no meio adverso, 

impregnando-o com o seu sangue. No princípio, o velho atribui a mancha a um ferimento 

que o peixe pudesse ter causado a si mesmo inadvertidamente, ao embater em algum 

obstáculo, tal a desmesura do ímpeto que o movera; depois, observa um corte na sua própria 

mão e considera que terá, porventura, sido originado no movimento abrupto do seu corpo, 

quando impelido pela forte pressão que o animal exercera sobre a cana de pesca.  

A antítese aviva a memória da rivalidade pretérita com vista ao cumprimento da 

desforra. A linha que sai dos ombros do pescador e, com o auxílio das suas mãos destras, 

embora desiguais, penetra o campo do adversário, instigando-o a reagir, é o laço que 

estabelece a contiguidade entre os termos e confere a cada membro o estatuto de oposto. O 

fio que entrelaça a pesca, configurando-a como um jogo de contrários, é inconciliável com o 

estado brumoso de impasse até há pouco dominante: por via da tensão exercida em cada 

extremidade, a linha estende-se até que a resistência do par seja finalmente vencida. O 

membro que gera o desequilíbrio incorpora no seu triunfo a derrota do adversário e, neste 

gesto de aniquilação, define o sentido de jogo.  

Os limites da ambivalência tendem a esvanecer-se à medida que prossegue o duelo, 

como se lê na passagem sobre a procedência da mancha que tinge de sangue a linha de 

pesca, ou no excerto em que a mão do pescador, imersa na água salgada, espalha os seus 

filamentos no oceano, antecipando a simbiose entre o autor e a obra. À medida que 



Gestos Fundadores 

 

 Uma Leitura de Ernest Hemingway, The Old Man And The Sea. Página 175 
 

prossegue a leitura, aprofunda-se a diluição da resistência, e os opostos, tidos como 

adversários, convertem-se na imagem dúplice do mesmo. Mais do que representar um 

combate entre rivais, o duelo configura um gesto apropriativo que tem origem na imputação 

de atitudes proposicionais aos movimentos da cana de pesca e continua até que o 

pressentimento do ímpeto subaquático ganhe finalmente corpo, forma e intenções. “Peixe” é 

o nome que o velho atribui às alterações da sua cana de pesca sobre o mar. 

 

Anatomia da posse 

 

Ao contrário de Narciso, que percebe imediatamente o seu reflexo no lago, o velho, 

confrontado com o absurdo da sua negação, compensa a perda de identidade por uma 

sequência de actos divinatórios capazes de lhe restituir uma imagem de si. A figura que se 

insinua debaixo do oceânico manto é um esboço descentrado do seu próprio rosto, que se 

ergue, lavrado a cinzel, na mais subtil dobra do incessante vaguear. O gesto em que o velho 

pescador tenta constituir-se no objecto da sua visão, com o propósito de cristalizar uma 

imagem de si susceptível de lhe devolver a identidade perdida, confere-lhe, paradoxalmente, 

o dúplice estatuto de sujeito e objecto, e transporta a diferença, convertida em luta, para o 

âmago do acto criador. Eis que, de súbito, a contenda que opõe o pescador ao seu peixe, ou, 

alegoricamente, o autor à obra, impregna de uma profunda heterogeneidade o seu desejo de 

ser. A resistência que o autor oferece ao impulso constante daquela força ignota traduz-se, à 

medida da peleja, na materialização do seu esforço para extrair do silêncio a primeira 

palavra: «“albacora”, he said aloud.» (Idem: 31). O nome que rasga a continuidade das 

marés, desvelando à superfície a assinatura trémula do autor, é a raiz da prosopopeia em que 

se funda a busca de identidade. 

O duelo representa um gesto apropriativo que começa na imputação de intenções à 

força ignota que, sob o manto subaquático do Golfo, impele o esquife a seu jeito, prossegue 

no reequilíbrio permanente da tensão entre os pólos e culmina na derrota do peixe sob a 

forma de pescado. O itinerário revela a conversão do desejo de ser em posse. O acto 

piscatório descreve o movimento alternado da consciência no debate pela sua auto-

determinação, ora perdendo-se, rendida ao fascínio momentâneo de se ver, ora retomando-

se, no gesto irónico da sua denegação. A linha de pesca é a fronteira, o traço que une e 

separa, deixando entrever, por uma fímbria de luz, a tensão essencial. E, nas palavras do 

poeta, outrora pescador, ouve-se um eco da metamorfose que tinge de ironia as águas turvas 

do Golfo, revelando, contra a corrente, uma imagem compósita de si: 
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Tão casta é a maneira que nós temos 
de ficar embrulhados um no outro, 
que já o deus em cima se diverte 
a separar-nos só conceptualmente. 
Este braço decerto te pertence 
embora o sinta meu, e os lábios são 
uma extensa fronteira onde combatem 
armadas das nações as mais diversas. 
Em torno dorme a Roma deicida 
incendiada sem saber porquê; 
do obscuro vaticano o lança-mísseis 
serve nos céus um colorido show 
enquanto trato um membro mais dorido; 
mas meu ou teu, não me pergunto, deixo 
à sorte do combate que o decida.129 
 
 

O braço, que ora pertence ao “ tu” da apóstrofe, ora ao “eu” da enunciação; os lábios, 

onde os contrários se digladiam; e o membro dorido, de propriedade incerta, são imagens 

fronteiriças de um combate que se espraia linhas afora, na estrada onde a peugada do velho 

deixará, qual rastro fosforescente, um sinal da sua passagem. A alternância, figurada na 

reversibilidade da posse anatómica, mostra uma displicência crítica, ou irónica, 

relativamente à presunção de um centro para o dualismo, e expõe, no final da estrofe, a 

hipótese de uma fusão entre o sujeito e o objecto. O pescador, movido pela esperança de 

irromper vitorioso desta longa batalha, refreia os seus impulsos a fim de que o imediatismo 

da sua volição não perturbe a inteligência do jogo, sob pena de se ver definitivamente 

aniquilado pela pujança matreira do adversário. E, de novo, podemos ler nas palavras do 

poeta o projecto de auto-afirmação que há-de gerar o seu próprio renascimento: 

 
Um dia hei-de sentir, em fino tédio, 
como me pesa já a companhia 
do teu corpo vazio como uma concha. 
Hei-de rir dos teus ossos angulosos 
e da falta de jeito com que guias 
os meus lábios dementes ao seu centro; 
e trocar-te na terra por moedas 
acertadas da mão do terapeuta, 
e ser jovem enquanto te envelheces, 
e ver cessar o sol, ruir a lua. 
E de novo amarei; e esquecido 
este mundo, outra terra inventarei. 
Incansável teólogo, assim provo 
como é eterno agora este só dia.130 

 

A necessidade de se libertar daquele corpo vazio, que dia após dia o impele da 

choupana para o mar, adensa-se à medida que prossegue a peleja, com vista à completa 

aniquilação do adversário. O riso diante dos seus ossos angulosos e da falta de jeito com que 

                                                           
129 Opus cit., p. 153 (nota 118), 16. 
130 Ibidem,17. 
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guia os seus lábios dementes para o centro é a expressão irónica da sua vingança diante do 

estranho fascínio que o constrange a sair de casa, como se, numa desfigurada imitação de 

Narciso, pudesse fixar uma imagem de si próprio. O desassossego é a forma onde se molda a 

expressão quotidiana dos seus gestos, o ímpeto que o arremessa para longe da terra firme, 

num combate sem tréguas contra o mar, de que o peixe é o rosto visível. O imperativo de 

trocar o corpo vazio por moedas, conservando a juventude enquanto o oponente, minado 

pelo envelhecimento, definha, é a sua maneira de inscrever sobre as ruínas o dealbar de um 

novo mundo. A reinvenção a partir dos destroços, princípio de estética literária em 

Hemingway, esculpe-se, vívida, na paisagem que a memória entorpeceu, como se da sua 

decadência brotasse um rasgo de luz. 

O pescador, consciente do seu estado transitório de langor ou, nos seus próprios 

termos, de estupidez, regressa à faina, embora fragilizado por um membro dorido, e 

concentra-se no propósito da sua luta. O estado feérico de contemplação a que o votou a 

passagem da toutinegra foi crucial ao fortalecimento do seu ânimo, mas deve ser 

acompanhado de uma atenção efectiva ao comportamento do adversário, sob pena de sofrer 

um golpe maior e, porventura, fatídico. Como vai ele compensar, neste momento fulcral do 

jogo, a assimetria que o debilita? Como vai ele suprir o corte na parte útil da mão, origem do 

próprio movimento piscatório? Pode um maestro substituir a sua mão dormente? Qual é o 

valor da dormência, neste quadro de relações? A estas perguntas procurará o herói dar 

resposta, no debate que a pesca corporiza. 

O velho mostra, no caminho espinhoso da sua auto-determinação, que um homem 

nasce de um ímpeto conflitual, como também do sonho e do langor. A contraposição da 

dormência, oportunamente qualificada de estupidez, ao frenesi da luta é condição de 

possibilidade do gesto fundador. O homem é a síntese conflitual do entendimento e da 

sensibilidade; a pesca, a corporização desta ambivalência num movimento que não cessa 

nem sacia. A unidade dos contrários revela-se na imagem do animal capturado e exibido 

como despojo de uma árdua peleja à contemplação dos espectadores. Estes, convertidos em 

testemunhas, adivinham-lhe o gesto através de indícios, como se, devolvidos à velha Seney, 

estivessem outra vez diante das ruínas.  

A capacidade de ver nos destroços sinais de renascimento é a fonte do pensamento 

poético. A imaginação é o nome desta faculdade que, por suas próprias mãos, extrai da 

matéria insensível as imagens com que povoa o seu apetite ontológico. O mundo que se 
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desvela ante o seu olhar faminto, porém, invicto, tem a forma plástica131 da sensibilidade. A 

manufactura operada neste tear é dúctil e constrói-se num debate radical pela expressão, até 

que o corpo, inicialmente oculto, emerja à tona de água como pescado. O gesto que da 

matéria informe cria relações, dando voz e rosto ao silêncio, é a pesca.  

A mão do pescador, instrumento do seu gesto e origem da criação, traz-lhe, por via 

da completa imersão na água salgada, a consciência de uma falta de ligeireza no movimento 

adversativo, o que determina um abrandamento perceptível no ritmo de combate. Reagindo 

ao seu desejo de conservar a mão dentro de água a fim de mitigar a dor e, porventura, curar a 

ferida, o pescador percebe quão imperativo lhe é agir com prudência, evitando que o seu 

oponente, astuto e ávido de vingança, conquiste vantagem posicional. Após vários 

movimentos do seu corpo para se reajustar, substitui as propriedades terapêuticas da água 

salgada pelas do sol, expondo a ferida aos seus raios, e, com maior nitidez, percebe que se 

trata apenas de uma escoriação causada pela linha, todavia, sendo na parte útil da mão, 

poderia fragilizar o movimento coordenado deste órgão aquando da captura. A necessidade 

de compensar esta momentânea debilidade anatómica leva-o assumir, no seu habitual 

solilóquio, a urgência de se fortalecer por via da nutrição e, neste sentido, exibe ao olhar do 

leitor uma sequência de actos que traduzem a sua intenção: ajoelha-se, puxando o peixe até 

si sem alterar a posição das linhas, a fim de não deixar espaço livre ao adversário para um 

hipotético contra-ataque, e, sustendo de novo a linha com o ombro esquerdo, apoia-se com a 

mão e o braço esquerdos para retirar o peixe do gancho, finalmente, com um joelho assente 

no animal, corta-o longitudinalmente, dele extraindo seis pedaços de carne, de que havia-de 

alimentar-se em breve, já que a carcaça, inútil, seria devolvida ao mar. 

 A descrição pormenorizada das acções cumpre o papel de exibir ao intérprete o 

projecto do herói, convocando-o a adivinhar o desenrolar dos acontecimentos. Não havendo, 

como reiteradamente se mostra, acções gratuitas neste universo de relações, todos os 

movimentos do seu corpo traduzem-se em gestos, ou significado. O corpo é, a semelhança 

dos restantes instrumentos de pesca, o veículo onde se exprimem as suas intenções, neste 

duelo com o mar personificado na imagem adversativa do peixe. 

O velho, assimétrico, porquanto dispõe exclusivamente da parte esquerda do seu 

corpo, não revela apetite para comer o atum que acabou de preparar, já que o excesso de 

proximidade lhe volve à lembrança a imagem do animal ainda fresco a ser esquartejado da 

base da cabeça até à cauda. Mas, não só a memória da contiguidade recente perturba o seu 

                                                           
131 Termo de Coleridge, in Biographia Literaria- or Biographical Sketches of my Literary Life and Opinions, ed. e introd. George Watson, 
(London: Everyman´s Library: 1991). 
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apetite para a refeição, como também o forte impulso do peixe sobre a cana de pesca, o que 

contribui para a acentuada dormência da sua mão esquerda e, consequentemente, para o 

desequilíbrio estrutural que dele se apossa. 

 

Exmo. Sr. Pé Direito de Alice  

 

 A situação paradoxal de ser ver a reboque de um peixe é agora substituída por uma 

estranheza em relação a si mesmo: o pescador observa a sua mão, como se, não lhe 

reconhecendo um semblante familiar, tivesse deixado de lhe pertencer. E, repetindo o seu 

monólogo, eleva-a ao estatuto de interlocutor, por via das palavras em apóstrofe, e a tópico 

de indagação: «“ What kind of hand is that,” he said, “Cramp then if you want. Make 

yourself into a claw. It will do you no good.”» (Idem: 48). Enquanto faz recomendações à 

mão, num tom exortativo de desafio, toma-se a si mesmo como interlocutor e expõe o 

carácter essencialmente heterónimo da primeira pessoa:  

 

Come on, he thought and looked down into the dark water at the slant of the line. Eat it 
now and it will strengthen the hand. It is not the hand´s fault and you have been many hours with the 
fish. But you can stay with him for ever. Eat the bonito now.  

He picked up a piece and put it in his mouth and chewed it slowly. I was not unpleasant.  
Chew it well, he thought, and get all the juices. It would not be bad to eat with a little lime 

or with or lemon or with salt. 
“How do you feel, hand?” He asked the cramped hand that was almost as stiff as rigor 

mortis. “I´ll eat some more for you.” 
He ate the other part of the piece that he had cut in two. He chewed it carefully and then 

spat out the skin. 
“How does it go, hand? Or is it too early to know?” 
He took another full piece and chewed it. 
It is a strong full-blooded fish”, he thought. “I was lucky to get him instead of dolphin. 

Dolphin is too sweet. This is hardly sweet at all and all the strength is still in it.” 
There is no sense in being anything but practical though, he thought. I wish I had some 

salt. And I do not know whether the sun will rot or dry what is left, so I had better eat all although I 
am not hungry. The fish is calm and steady. I will eat it all and then I will be ready. 

“Be patient hand,” he said, “I do this for you.” 
I wish I could feed the fish, he thought. He is my brother. But I must kill him and keep 

strong to do it. Slowly and conscientiously he ate all of the wedge-shaped strips of fish. 
He straightened up, wiping his hands on his trousers. 
“Now,” he said. “You can let the cord go, hand, and I will handle him with the right arm 

alone until you stop that nonsense.” He put his left foot on the heavy line that the left hand had held 
and lay back against the pull against his back. (Idem: 49-50).  

 
 

Esta passagem, que cita na íntegra o seu diálogo com a mão dorida, é o eixo em torno 

de que se articula a relação entre o corpo, a compensação, e a teatralidade da primeira 

pessoa. O texto inicia-se com o desdobramento reflexivo do enunciador que, privado do uso 

das mãos, fruto de uma pressão inopinada sobre a cana de pesca, tenta suprir a falha na 

instrumentalização do corpo, através de um diálogo com a mão ferida elevada à categoria de 
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tópico e sujeito de interlocução. A prosopopeia é a figura que dá rosto e voz aos actores, 

colocando-os, lado a lado, neste palco de imitação a que a urgência de sobreviver deu forma. 

O pescador sabe-se fragilizado, mercê da escoriação que lhe desfigura a capacidade 

manual, e, percebendo que o duelo não reside apenas nas águas oceânicas, como nele 

próprio, encena um ritual de auto-persuasão cujo propósito é o de compensar a assimetria 

original. Persistente, luta por manter o equilíbrio de forças que prorroga o debate e toma 

consciência de que o peixe, por ele resgatado e esquartejado, tinha que ser comido.  

O velho, dividido entre a recusa de ingerir o peixe, porque excessivamente próximo, 

e a premência de se revigorar para a afronta, exorta-se a agir contra a tentação de prover a 

satisfação imediata dos seus impulsos. A mão, elevada à categoria de pessoa, é dotada de 

intenções e ilibada de culpa. Diz o velho a si mesmo que a mão não fraquejou por uma 

debilidade constitutiva, mas porque o tempo de sustentação de jogo se tornou excessivo. A 

compaixão por um ser injustamente mutilado é o móbil que impele o seu primeiro 

movimento apropriativo. O sentido de justiça figurado no restabelecimento da aptidão 

manual é o seu argumento contra o desejo de evitar o peixe recentemente capturado. Da 

narrativa que a si mesmo exibe, a defesa da mão inocente, extrai alentos para prosseguir, 

derrotando os excessos da sensibilidade. O corpo é um instrumento ao serviço da pesca e os 

seus movimentos têm o valor antropomórfico de gestos. Quando o pescador, contra a sua 

vontade, põe na boca um dos pedaços do peixe que havia arranjado e depois o mastiga, 

exprime uma vitória sobre si próprio. Pese embora a relutância inicial, a carne não lhe é 

repugnante. A aventura alimentar, metáfora do ímpeto apropriativo, termina com uma auto-

exortação a que execute habilmente o seu gesto: «Chew it well, he thought, and get all the 

juices. It would not be bad to eat with a little lime or with lemon or with salt. » (Idem: 49). 

 A unidade entre o pescador e o peixe, sustentada pela imagem da cana erguida sobre 

a superfície do mar, aprofunda-se à medida que se cumpre o ritual da alimentação. A ênfase 

colocada na mastigação, e, em particular, na possibilidade de transformar a deglutição em 

arte culinária, ilustra a passagem da contiguidade à síntese através da apropriação digestiva. 

Os peixes de pequeno porte devem ser assimilados, a fim de fortalecer a posição de jogo até 

derrotar o adversário num magistral xeque-mate. Os peixes capturados são a fonte do seu 

alento e a prova da transformação assimilativa. A posse descreve a fusão dos contrários na 

imagem sintética do uso. 

Avaliando o efeito da deliberação que o levou a absorver o peixe miúdo a fim de 

compensar a debilidade física, o velho interroga a sua mão acerca das consequências do seu 

gesto, «“ How do you feel, hand?” He asked the cramped hand that was almost as stiff as 



Gestos Fundadores 

 

 Uma Leitura de Ernest Hemingway, The Old Man And The Sea. Página 181 
 

rigor mortis.» (Idem: 49), e, percebendo que apresentava um estado de rigidez mórbida, 

decide repetir o seu acto: «“I´ll eat some more for you”» (Idem: 49). Fá-lo, não para saciar a 

fome nem por prazer, mas para suprir a imobilidade anatómica deste membro dorido. Não 

logrando efeito imediato, repete o seu gesto, bem como a pergunta em que procura reajustar 

o acto ao efeito, e observa que aquele não era um peixe fraco, como o delfim, por exemplo, 

mas um puro-sangue capaz de reabilitar qualquer enfermidade, mercê da sua fosforescência: 

«This is hardly sweet at all and all the strength is still in it.” (Idem: 49). 

 A capacidade de se reinventar em gestos de imitação, essencial a quem anda na 

faina, torna o saber prático um valor fundamental: «There is no sense in being anything but 

practical though, he thought.» (Idem: 49). A sobrevivência está acima do particular e do 

imediato. A pesca coloca o homem face a face com a morte e obriga-o a reagir, aprimorando 

a sua capacidade deliberativa, para simplesmente continuar a ser. A estrutura de 

impessoalidade inicial adquire, agora, um carácter heterónimo, fomentado pelo 

desdobramento reflexivo. O conceito de representação, entendido como defesa dos interesses 

de outrem, por analogia com o domínio jurídico, é o modo como M. Tamen132 se demarca da 

tradição, revelando a natureza constitutiva da ideia de mimese. Esta é a aprendizagem de 

Alice quando percebe que, no seio da sua autobiografia, mora a voz opaca do narrador que a 

impede de coincidir consigo mesma. A carta que escreve ao seu pé direito não é mais 

intimista nem confessional do que qualquer outra. Presta-se aos mesmos infortúnios.  

Ser-se prático é uma condição de sobrevivência no mar alto que consiste em saber 

que o importante não está em fazer o que simplesmente se deseja, ou em esperar pelo que 

não se tem, mas em fazer o que a prudência recomenda, de modo a evitar que o adversário 

surpreenda num momento de fraqueza ou de desconcentração. Esta qualidade pressupõe que 

a primeira pessoa se tome a si mesma como objecto e que a sua intervenção adquira o valor 

de projecto. Consciente da adequação dos meios ao fim, o velho prossegue e, apesar da 

demora na obtenção dos resultados, reitera a autoridade da esperança.  

A aparente inutilidade da mão, que se mantinha inflexível na dormência, leva-o a 

dirigir-se ironicamente a ela, dizendo-lhe que pode até largar a corda, já que o seu corpo 

consegue supletivamente aguentar o impacto, mantendo-se no ponto. A mão aparece como 

uma figura caprichosa e, porventura, traiçoeira, que manifesta o desejo rebelde de se 

emancipar do todo anatómico: «“You can let the cord go, hand, and I will handle it with the 

right arm alone until you stop that nonsense.”» (Idem: 50). Como estratégia de compensação, 

o velho utiliza o pé e o braço esquerdos, e faz força contra a tensão nas costas, como se nada 
                                                           
132 Opus cit., p.90 (nota 89). 
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houvesse que não fosse suprido pela conjunção de outros membros. E, assim, elude a 

assimetria que lhe afecta as mãos, origem do movimento piscatório. A invocação a Deus 

para que a cãibra passe rapidamente, porque não sabe qual o plano do seu peixe, revela a sua 

humildade diante daquele adversário temeroso e imprevisível, ao mesmo tempo que mostra 

quão imperativo é que o vigor lhe seja restituído: «“God help me to have the cramp go,” he 

said.” Because I do not know what the fish is going to do.”» (Idem: 50).  

A quietude do mar não lhe confere serenidade: imagina que o peixe esteja a 

congeminar um plano de contra-ataque. Observa a mão e verifica que se manteve inalterável, 

tendo resistido à tentativa de abertura. Porém, não se conforma com a positividade dos factos 

e acredita que, sob a acção do sol ou quando tiver ingerido um peixe cru e forte, se abrirá, 

auxiliando-o na captura. Nada lhe é inacessível, pelo que, se tiver de esforçar-se por abri-la, fá-lo-

á, ainda que possa traduzir-se num gesto abrupto. Mas o caminho da violência não parecia ser o seu, 

e, percebendo-se o autor deste abuso, considera justo aguardar pela naturalidade do seu desabrochar 

post mortem. 

 

Paisagem com figuras 

 

A consciência de si começa como uma percepção do corpo enquanto totalidade 

anatómica e prossegue como composto desagregável, aquando da dormência que afecta a 

mão escoriada, até converter-se numa consciência da sua posição relativa a partir do esquife. 

Movido por um ímpeto subaquático a que chama peixe, desliza ao largo, expandido o olhar 

até à linha do horizonte, e percebe que está só. Discerne os prismas na água profunda, a linha 

distendida, a estranha quietude das ondas, as nuvens que se amontoam sobre a sua cabeça e, 

observando com mais atenção, nota o traçado cerúleo de um bando de patos bravos. A 

perpendicular que intersecta o mar e o céu tem o seu feixe nos olhos invictos do pescador, 

que ergue em seu redor uma paisagem antropomórfica. O reconhecimento de que a solidão é 

inexistente no mar alto deve-se a esta capacidade de reinventar o mundo a partir de nada, ou 

de quase nada: ruínas apenas, ou vestígios de um tempo corporizado no movimento da sua 

recriação. 

 

He looked across the sea and knew how alone he was now. But he could see the prisms in 
the deep dark water and the line stretching ahead and the strange undulation of the calm. The clouds 
were building up now for the trade wind and he looked ahead and saw a flight of wild ducks etching 
themselves against the sky over the water, then blurring, then etching again and he knew no man 
was ever alone on the sea. (Idem: 51) 
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As nuvens que se aglomeram diante dos alísios e os patos-bravos cujo perfil se ergue 

acima das águas contra o céu, disseminando-se para logo reaparecerem, são imagens com 

que o seu olhar pinta o horizonte. A solidão não existe enquanto a ausência de companhia 

puder ser compensada pela sua recriação. O velho está só, mas o seu desejo de sobrevivência 

preenche a falta do amigo pela reinvenção do convívio perdido. Os diálogos com figuras 

desprovidas de competência verbal são expostos ao intérprete, para que nele se reconheça 

actor de um jogo sem reciprocidade. 

Considerando o temor que alguns homens sentem diante da hipótese de se afastarem 

da costa, o velho observa que este receio é compreensível nos meses de súbitas intempéries, 

mas a época dos furacões é fecunda para a pesca, quando não se manifestam. A relação entre 

entre a bonança e a adversidade caracteriza-a como um estado de contraste: a captura dos 

mais extraordinários espécimes acontece, numa pequena embarcação longe da costa, em 

época de tormentas, como se da oposição dos extremos, a fragilidade do homem no seu 

esquife e a imponência do clima, nascesse o melhor pescado.  

A antecipação dos furacões só é possível a partir do mar, já que os seus sinais 

irrompem das águas uns dias antes, e, embora a terra influa na forma das nuvens, da costa, 

ninguém consegue adivinhá-los. Todos os que permanecem em terra firme são afectados 

pela incapacidade de discernir aquelas modificações através dos indícios que a paisagem 

apresenta. Do lugar onde se encontra, o velho pode distinguir o seu prenúncio, todavia, os 

brancos cumes assim como as finas penas dos cirros levam-no a concluir que o tempo lhe é 

mais favorável do que ao peixe, uma vez que apresenta uma brisa ligeira. 

O pescador observa a sua mão dorida a reabrir-se, ainda que timidamente, e 

reconquista fôlego para o combate. E, num momento auto-reflexivo, considera para si 

mesmo que a adversidade pode vir do próprio corpo, por exemplo, quando uma cãibra 

imobiliza um dos seus membros. A antítese não é apenas a figura que descreve o movimento 

do homem contra a natureza, representa igualmente a traição da sua anatomia: «I hate a 

cramp, he thought. It is a treachery of one´s own body. It is humiliating before others to have 

diarrhoea from ptomaine poisoning or to vomit from it. But a cramp, he thought of it as a 

calambre, humiliates oneself especially when one is alone. » (Idem: 51-52).  A comparação 

entre a cãibra que lhe provoca a dormência indesejada da mão esquerda e as consequências 

publicamente humilhantes de um envenenamento pela ptomaína dá azo a que considere duas 

formas possíveis de humilhação: uma, em relação a si próprio, como prolongamento do 

gesto monológico que define a pesca; outra, como reconhecimento da sua debilidade ante 

terceiros. A passagem termina com um comentário nostálgico sobre a necessidade de ter 
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presente o rapaz, para que a sua companhia mitigasse o humilhante sofrimento de ter uma 

mão dormente. O leimotiv que percorre a imaginação do velho retorna, assegurando a 

continuidade narrativa do projecto piscatório. Mas, desta vez, é negado pela força anímica 

que extraiu nos seus longos e revigorantes monólogos.  

As suas considerações são subitamente interrompidas por um forte ímpeto sobre a 

mão direita, que sustinha a linha. O pescador, repetindo gestos anteriores, observa um desvio 

no ângulo da cana de pesca e reage em conformidade. Então, na paisagem que serve de 

cenário à acção, exclama, suplicante: «“ He´s coming up,” he said. “Come on hand. Please 

come on.”» (Idem: 52). Pela primeira vez no decurso da peleja, a força oculta desvela o seu 

dorso e expõe-se, ainda que por um tempo fugaz, como imagem real aos olhos do pescador.  

O peixe ergue-se à superfície e, num movimento complacente, exibe-se tal como o 

autor o imaginara assim que percebera a constância do seu deslizar subaquático:  

 
The line rose slowly and steadily and then the surface of the ocean bulged ahead of the 

boat and the fish came out. He came out unendingly and water poured from his sides. He was bright 
in the sun and his head and back were dark purple and in the sun the stripes on his sides showed 
wide and a light lavender. His sword was as long as a baseball bat and tapered like a rapier and he 
rose his full length from the water and then re-entered it, smoothly, like a diver and the old man saw 
the great scythe-blade of his tail go under and the line commenced to race out. 

“He is two feet longer than the skiff,” the old man said. (Idem: 52) 
 

 

O peixe tinha as cores e as formas que o olhar do pescador lhe dera. Não era um 

espécime ignoto que o surpreendesse pela imponência. Resplandecia, interminável à luz do 

sol, com a água a escorrer-lhe sobre os lombos e a cabeça, o dorso cor de púrpura escura, as 

listras tonalidade de alfazema e o dardo do tamanho de uma pá de basebol em forma de 

florete. A imagem antecipa o momento da grande captura, com o peixe a evidenciar um 

misto de cores vivazes e lívidas, e sugere, através da analogia entre o dardo e a pá de 

basebol, a memória de DiMaggio. O olhar do pescador é o ponto em que o passado e o 

futuro se tangenciam, fundindo o dualismo entre sujeito e objecto. Todavia, o peixe não se 

mantém constante à tona de água e, usando uma réstia de força, nada em direcção ao lugar 

de origem, diante do olhar impávido do pescador que assiste ao retrocesso do animal: o 

afundamento da cauda é simultâneo ao deslizar da linha. 

 A confirmação de que o peixe é dois pés mais longo do que o esquife induz o velho a 

congeminar um plano capaz de derrotar o pujante adversário, sem, todavia, que se traduza 

num duelo físico, uma vez que a dimensão corporal de um, por comparação com o outro, 

tornaria o combate profundamente desigual, dada a sua incomensurabilidade. A resposta do 

pescador não parece estar na física, porém, na metafísica com que antecipa os movimentos 

do oponente, reajustando-se às circunvoluções que lê no ondear subaquático. Cônscio da sua 
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inferioridade física, quando comparada com a magnificência do peixe, o velho pescador 

encontra na persuasão o seu principal trunfo, o que é estranho se nos ativermos ao facto de 

que o antagonista é destituído de competência verbal: «He is a great fish and I must convince 

him, he thought. I must never let him learn his strength nor what he could do if he made his 

run. » (Idem: 53). Assim, como deve o pescador actuar para que o animal não tome 

definitivamente consciência da sua supremacia? Imagina o que faria se estivesse no lugar do 

peixe: «If I were him I would put in everything now and go until something broke. But, 

thank God, they are not as intelligent as we who kill them; although they are more noble and 

more able. » (Idem: 53).  Nesta reencenação do solilóquio, percebe que, se agisse como 

pensa que o animal agiria, jogava tudo de uma vez até que a vitória do mais possante 

finalmente acontecesse. E, no momento em que se percebe reagindo a contrario do que faria 

se fosse o animal, toma consciência da sua especificidade em relação ao adversário: possuía 

inteligência de jogo. Nobre e pujante, o peixe tenderia a extremar o seu vigor muscular 

contra o do oponente até que, deste contraponto físico, resultasse o desfecho. Seria uma 

acção bélica isenta de estratégia, logo, inversa à do pescador, dominada pela prudência e 

pelo cálculo.  

É, de novo, a reminiscência do peixe enamorado que se apossa da sua memória, 

dominando-lhe a capacidade deliberativa. Não podia comportar-se abnegadamente, como 

outrora fizera o peixe fêmea. Ao contrário, devia prever os movimentos do adversário, a fim 

de zelar pela sua própria sobrevivência. O velho percebe, neste jogo comparativo de que 

resulta a sua diferenciação, que a inteligência é incompatível com a pujança física do animal, 

porém, consonante com a sua morte. 

A avaliação posicional que o velho estabelece, através da analogia com a dimensão 

do peixe e a sua hipotética reacção ao jogo, expande-se à análise do passado. Era a primeira 

vez que combatia sozinho a visão súbita, embora fugaz, de um peixe tão imponente. Tinha 

na memória duelos passados, peixes abundantemente capturados, mas nenhum deste porte. A 

visão hiperbólica do peixe devolve-lhe, por contraste, a imagem da sua fragilidade: só, 

amarrado ao maior peixe que alguma vez observara e com a mão esquerda obstinadamente 

presa.  

 

Ah, poder seu tu, sendo eu 

 

Mas o ânimo é a sua maior força, e a crença de que, em breve, a mão esquerda se 

abriria para auxiliar a direita no intenso labor é sustentada pelo argumento da 
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consanguinidade entre as suas mãos e o peixe, como se autor e obra fossem indissociáveis, 

mercê dos laços que os unem: «There are three things that are brothers: the fish and my two 

hands. It must uncramp. It is unworthy of it to be cramped. » (Idem: 53). As mãos do 

pescador são o instrumento e a origem do acto piscatório, contribuindo para a restituição da 

identidade perdida; o peixe é o objecto da sua acção e emerge, como pescado, no gesto que o 

produz.  

A aparição do peixe, rasgando transitoriamente o curso da maré, causa perplexidade 

ao velho pescador, que indaga a si mesmo se o animal não teria saltado apenas para lhe 

mostrar a dimensão do seu longo dorso purpúreo e gotejante, como se fosse uma provocação 

ao combate, que se queria mais vivaz: «I wonder why he jumped, the old man thought. He 

jumped almost as though to show me how big he was. » (Idem: 53). O efeito impressionista 

desta hipótese move-o a responder que também ele gostaria de lhe mostrar a dimensão da 

sua humanidade, por analogia com a desmesura física do animal: «I know now, anyway, he 

thought. I wish I could show him what sort of man I am. But then he would see the cramped 

hand.» (Idem:53-54). Contudo, a possibilidade de deixar perceber que um homem também 

apresenta aspectos débeis, como uma mão dormente, por exemplo, dissuade-o de reagir: 

«Let him think I am more than I am and I will be so.» (Idem: 54). Uma vez mais, a prudência 

controla os seus movimentos e impõe-se à saciedade dos impulsos como predicado da acção: 

ao invés de actuar fisicamente contra um adversário mais possante, o herói estima vantajoso 

continuar o trabalho de persuasão, iludindo o animal sobre a força oponente. 

O leitmotiv retorna. Desta vez, o desejo expresso não é o de reaver o antigo 

companheiro de embarcação, porém, o de ser o peixe, usando os atributos que o 

caracterizam, a força, a nobreza e a capacidade de reacção, contra a sua própria vontade e 

inteligência: «I wish I was the fish, he thought, with everything he has against only my will 

and my intelligence.» (Idem: 54). O seu comentário reflecte uma progressiva internalização 

da luta: o duelo entre velhos rivais é transferido para a esfera da consciência, que emerge, 

antitética, na representação do seu gesto fundador. O desejo de se converter no objecto de 

desejo é refreado pela intenção de conservar em si os predicados do adversário, obstando a 

constituição de uma unidade plena. O que o pescador expõe é a vontade de absorver as 

qualidades do oponente, que julga ainda não possuir inteiramente, para com elas transfigurar 

a direcção da sua própria vontade e inteligência. O génio maligno de Descartes precisa de ser 

obnubilado e, para isso, é imperativo que o pescador converta, ou reinvente, as origens do 

seu projecto identitário, concedendo aos usos da razão e do desejo significados porventura 

mais férteis. Esta passagem cita um verso de Fernando Pessoa, retomado por Ruy Belo, “Ah, 
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poder ser tu, sendo eu”133, e exibe, por via do paradoxo em que se deseja outro em si mesmo, 

o reconhecimento da heteronímia na estrutura da sua auto-representação. A busca de unidade 

com o peixe não pode ser inteira, sob pena de corroer a hipótese do debate, pelo que, num 

gesto de progressiva diferenciação, o pescador convoca as memórias da nobreza e da pujança 

física do animal como metonímias do seu desejo de alteridade.  

O peixe perde a ferocidade que a prosopopeia lhe atribuíra, quando forjara a relação 

antitética, e torna-se agora um emblema, ou signo, das qualidades físicas e morais que o 

herói tenta resgatar para si próprio, no acto de apropriação que a pesca representa. O peixe 

não é simplesmente um antagonista ligado ao rival por um fio de pesca, mas a expressão 

visível de um conflito moral. A síntese é a evocação metonímica das qualidades metafísicas 

do herói por via dos atributos físicos do peixe e, lato sensu, uma descrição do dilema que 

opõe o pescador a si mesmo, no desejo de se recriar na vontade e na inteligência. Este é, 

doravante, o sentido da batalha marítima que, linha a linha, se espraia diante do leitor. Este é 

o caminho que o herói persegue até à liquidação do seu peixe, adversário temeroso 

gradualmente reduzido à condição de signo. A repetição, longe de ser emulativa, exibe aqui 

o princípio tropológico que a enforma desde a génese.  

Enquanto procura uma posição mais cómoda, o velho nota que o movimento aquático 

do peixe é constante, que o esquife desliza lentamente sobre as águas sombrias do Golfo, que 

a brisa, trazida pelo vento de leste, levanta suavemente o mar, e, neste cenário de aparente 

quietude, verifica o restabelecimento da sua mão esquerda. Este facto devolve-lhe ânimo 

para o combate e encoraja-o a prosseguir. O recomeço do duelo é expresso por uma 

exortação provocatória: «“Bad news for you, fish,” he said and shifted the line over the sack 

that covered his shoulders. He was comfortable but suffering, although he did not admit the 

suffering at all. » (Idem: 54). O conforto relativo do seu corpo contra a madeira da 

embarcação não era suficiente para lhe atenuar o sofrimento, que se tornava expressivo do 

duelo moral que o opunha a si mesmo. Não precisava de imaginar, a partir de um ponto 

estanque, um génio maligno capaz de refutar todas as posições até encontrar o rudimento da 

identidade. Sentia que o génio corroía a sua vontade e inteligência, nada restando do seu 

debate, a não ser a possibilidade de incessantemente renascer das cinzas, movido pela busca 

de si próprio. 

 

 

                                                           
133 Fernando Pessoa, «Ela canta, pobre ceifeira», opus cit., p.67, 171. O verso de Pessoa é retomado por Ruy Belo, num poema com o 
mesmo título, in Todos os Poemas I, ed. (Lisboa: Assírio & Alvim, 2004), 102. 
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O grito emudecido 

 

As lembranças do Padre-Nosso e da imagem da Virgem de Cobre, legados com que 

outrora preenchia a ausência da mulher, retornam em pleno acto de pesca, sob a forma de 

promessa, não obstante a enunciação da sua falta de religiosidade:  

 

“I´ am not religious”, he said. “But I will say ten Our Fathers and ten Hail Marys that I 
should catch this fish, and I promise to make a pilgrimage to the Virgin de Cobre if I catch him. 
That is a promise”.  

He commenced to say his prayers mechanically. Sometimes he would be so tired that he 
could not remember the prayer and then he would say them fast so that they would come 
automatically. Hail Marys are easier to say than Our Fathers, he thought. 

“Hail Mary full of Grace the Lord is with thee. Blessed art thou among women and 
blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at 
the hour of our death. Amen” Then he added, “Blessed Virgin, pray for the death of this fish. 
Wonderful through he is.” (Idem: 54-55). 

 
 

As preces são a corporização do desamparo e o topos onde o velho busca a 

continuidade do seu esforço sacrificial. A urgência de resgatar o peixe das águas do Golfo 

leva-o a recorrer às palavras como meio de exorcizar a maldição de dias sucessivos de 

inconsequência piscatória. Qual oblação em cerimónia litúrgica, ei-lo que oferenda tudo o 

que lhe resta: a linguagem com que tece os seus constantes monólogos. A promessa de uma 

peregrinação à Virgem de Cobre é a sua maneira de prorrogar a crença na possibilidade de 

um triunfo sobre o animal. O velho não era religioso, embora se desdobrasse em gestos de 

imitação a fim de superar a aridez de oitenta e quatro dias sem captura. Nunca desanimava e, 

decidindo-se pela facilidade de rememoração, reza a Ave-Maria, preterido o Pai-Nosso, cujo 

automatismo de repetição lhe parecia difícil. Todavia, no meio da récita, desfigura as 

palavras que conhecia, tal a exuberância do instinto apropriativo, e o que antes era sagrado 

aparece truncado pelo trabalho pernicioso da memória, que se interpõe à repetição séria. A 

justaposição do amor e da morte, princípios antitéticos que norteiam a relação do velho com 

o mar, revelam-se, em todo o esplendor contrastivo, na última frase desta passagem: 

«“Blessed Virgin, pray for the death of this fish. Wonderful though he is.”» (Idem: 55). E, 

sobre o manto imaculado cai uma gota de sangue que mancha o cerúleo virginal. É a voz do 

homem, suplicante, que confunde o céu e a terra num interminável lamento. É o seu grito 

emudecido. 

As preces dão ao herói revigorado ânimo para o combate. O efeito não se observa na 

atenuação imediata do padecimento físico, porém, na capacidade de continuar no rumo 

traçado, apesar da dor. Tal como Abraão, a caminho do monte Morijá, erguia os olhos para o 
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alto, assim o pescador, guiado pela fé. O efeito catártico deste gesto traduz-se no recomeço 

dos seus movimentos e, em particular, na recuperação terapêutica da sua mão esquerda. 

Ainda sofria, mas nada impedia que prosseguisse o seu rumo. 

O regresso à faina anuncia-se por um novo reajuste posicional: na eventualidade do 

combate se prorrogar, o pescador concebe a hipótese de lançar o isco a fim de resgatar um 

espécime que fosse comestível cru e o sustentasse, como um peixe-voador, por exemplo. A 

análise é interrompida pela expressão iterativa do seu desígnio fundamental, o de capturar o 

peixe glorioso e magnificente: «“ I´ll kill him though,” he said. “In all his greatness and his 

glory.”» (Idem: 55).  

 

Leões alados 

 

Tendo manifestado a sua estupefacção diante do carácter portentoso do peixe, o velho 

admite que possa ser injusto querer aniquilar tão singular espécime. Todavia, precisava de 

pagar uma promessa que tinha feito ao rapaz: «I told the boy I was a strange old man,” he 

said. “Now is when I must prove it.”» (Idem: 55). O carácter probatório não está na repetição 

da frase que veicula o conteúdo, mas no gesto que a corrobora, mercê do esforço sacrificial 

que possa conter. A prova não vale ad aeternum e, ainda que seja repercutida à exaustão, é 

forçoso que recomece em cada nova empreitada, pelo que, de nada serve o passado neste 

particular: «“The thousand times that he had proved it meant nothing. Now he was proving it 

again. Each time was a new time and he never thought about the past when he was doing 

it.”» (Idem: 55). Contudo, o desejo de que o peixe abrande o ritmo a que conduz a 

embarcação leva-o a querer que o animal durma, para que, num momento de tréguas, possa 

ele próprio dormir e sonhar com os leões de África: «I wish he´d sleep and I could sleep and 

dream about the lions, he thought. Why are the lions the main thing that is left? Don´t think, 

old man, he said to himself. Rest gently against the wood and think of nothing. He is 

working. Work as little as you can. » (Idem: 56).  

 A imagem da infância que serviu de móbil à sua aventura marítima regressa, não 

como uma imposição livre e desgovernada da memória, mas como vontade de extrair alentos 

para assegurar a continuidade da difícil batalha. Quando o velho pergunta a si mesmo que 

razões teria para admitir, como derradeiro recurso, a imagem primitiva dos leões nas praias 

africanas, assume que a melhor estratégia de combate seria a de não pensar em nada: poupar-

lhe-ia forças, enquanto o adversário as despenderia ininterruptamente, em virtude da sua 

falta de consciência posicional no jogo. O contraste entre a força abrupta do animal, que 
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prossegue a partida sem dosear o esforço, e a atitude deliberativa do pescador, que escolhe 

os meios em relação aos fins, permite configurar o duelo a partir da existência, ou não, de 

inteligência táctica. O esforço descomedido do peixe, contrariado por uma leve brisa que 

transfigura o ondear da corrente, é suficiente para que o animal nade mais perto da 

superfície. O velho reage de acordo com os sinais que lê, e adivinha o rumo exacto que o 

animal vai imprimindo à embarcação. 

O facto de ter já visto o peixe à tona de água, ainda que fugazmente, é o indício que 

lhe permite imaginar a continuidade dos seus movimentos subaquáticos. Tendo-lhe 

adivinhado as formas, é a vez dos seus gestos ou intenções: «Now that he had seen him once 

more, he could picture the fish swimming in the water with his purple pectoral fins set wide 

as wings and the great erect tail slicing through the dark. » (Idem: 56). A dúvida que lhe 

assalta o espírito quando figura o peixe a nadar, com as barbatanas púrpuras abertas e a 

cauda, pujante, cortando o negrume, é se os seus enormes olhos seriam capazes de ver àquela 

profundidade: «I wonder how much he sees at that depth, the old man thought. His eye is 

huge as a horse, with much less eye, can see in the dark. Once I could see quite well in the 

dark. Not in the absolute dark. But almost as a cat sees.» (Idem: 56). É, por analogia, que o 

pescador deduz a sua conclusão: afirma que o cavalo, não dispondo de olhos tão grandes, 

consegue todavia penetrar as trevas, e que ele mesmo o fizera no passado, embora não 

integralmente, já que a obscuridade total e os começos absolutos não fazem parte do seu 

mundo.  

A cada ideia conquistada, a mão esquerda tornava-se mais vivaz, e o corpo, 

molestado pelo cansaço, regressava à faina menos assimétrico. A fadiga devolve-lhe a 

percepção da constância do animal, a que atribui o epíteto de “estranheza”: «“ If you´re not 

tired, fish,” he said aloud, “you must be very strange”.» (Idem: 57). E, embora ainda não 

tivesse justificado a sua própria estranheza, esboçava, por simetria, a do peixe. Sabia-se mais 

forte, sempre que sonhava com os leões de África: alimentavam-lhe o olhar, revelando o 

poder plástico das origens. O pescador sabia quão importantes eram os olhos no ofício de 

pescar. 

 

Jabberwoocky 

 

Para se revigorar do cansaço, vem-lhe à memória o campeonato da primeira liga de 

basebol, o jogo entre a equipa dos Yankees de Nova York e a dos Tigres de Detroit. 

Contudo, sabendo que a sua curiosidade não pode ser saciada porque não dispõe de meios 
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para tal, pensa na figura superlativa de DiMaggio, especialmente na perfeição com que joga 

basebol tendo uma espora de osso no calcanhar. A sua figura é heróica, não por 

determinação apriorística, mas porque, sendo humano, o jogador superava as suas 

imperfeições e elevava-se a um patamar de perfectibilidade que fazia esquecer as falhas da 

anatomia. DiMaggio é um exemplo de resistência e coragem. É a figura com que o pescador 

se identifica para transpor as agruras do mar e o sofrimento que a pesca lhe causa. DiMaggio 

é o exemplo de uma forma de inteligência que sobrepõe, à força desmesurada e cega da 

anatomia, os valores da coragem e da fé convertidos em decisão. É a simbiose da 

inteligência e da sensibilidade exibida no seu modo de jogar. As suas deliberações tácticas, 

traduzidas no movimento do seu corpo, exibem os predicados que lhe conferem um estatuto 

transcendente. DiMaggio é a prova de que o jogo não é dissociável do jogador. Este 

episódio, lido na perspectiva dos textos bíblicos, leva-nos a concluir que a cisão dos dois 

Testamentos é uma impossibilidade constitutiva: DiMaggio acontece no tempo de jogo e 

dura para além dele, como memória da perfeição renascida. 

Una espuela de hueso é a expressão castelhana sobre a qual o pescador medita, na 

tentativa de encontrar, no seu próprio idioma, uma frase que a traduza. A aparente 

irredutibilidade linguística e conceptual do enunciado leva-o a concluir que não existe 

expressão equivalente, donde o carácter superlativo de DiMaggio. À falta de um termo que 

traduza para a língua inglesa a intensidade da dor contida em Una espuela de hueso, o velho 

figura-se na posição do herói e imagina uma sensação que não tem. Finge a dor de 

DiMaggio, para a melhor poder senti-la, mas, neste gesto de identificação por alteridade, 

percebe-se incapaz de o replicar: 

 

What is a bone spur? He asked himself. Una espuela de hueso. We do not have them. Can 
it be as painful as the spur of a fighting cock in one´s heel? I do not think I could endure that or the 
loss of the eye and of both eyes and continue to fight as the fighting cocks do. Man is not much 
beside the great birds and beasts. Still I would rather be that beast down there in the darkness of the 
sea.  

“Unless sharks come”, he said aloud. “If sharks come, God pity him and me.” 
Do you believe the great DiMaggio would stay with a fish as long as I will stay with this 

one? He thought. I am sure he would and more since he is young and strong. Also his father was a 
fisherman. But would the bone spur hurt him too much? 

“I do not know”, he said aloud. “I never had a bone spur.” (Idem: 57- 58) 
 
 

O esforço que empreende para trespassar a opacidade da língua começa com uma 

perplexidade sobre o valor da expressão “espora de osso”, que cita deliberadamente do 

castelhano, Una espuela de hueso, e após a consideração da sua inexistência no idioma dos 

homens do mar, evocado por metonímia através do pronome “we”, prossegue, meditativo, 

com uma indagação sobre a intensidade da dor, quando comparada à espora de um galo no 
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calcanhar. Na tentativa de dissipar a estranheza contida na expressão Una espuela de hueso, 

o velho imagina-se a combater, tendo no calcanhar uma espora de osso. Na impossibilidade 

de sofrer na pele o padecimento, dada a inexistência de um correlato verbal disponível para a 

equivalência, resta-lhe configurar, a partir da sua posição relativa, se, à semelhança de 

DiMaggio, aguentaria vitoriosamente uma partida tão sofrível, ou se, à semelhança dos galos 

de combate, suportaria o vigor bélico na falta de um ou dos dois olhos. A sua conclusão é 

melancólica: na escala dos animais, o homem aparece-lhe comparativamente mais débil. O 

desejo de se despojar da fraqueza, por assimilação das qualidades imputadas ao adversário, é 

o mote para a conclusão final: lograria ser aquele bicho na treva do mar, o destinatário 

fugazmente entrevisto, porém, cedo imaginado, que das profundezas subaquáticas acena ao 

pescador, revelando-se na sua magnificência. 

 O velho, cativo da metafísica com que anima poeticamente o mundo, para dele se 

apartar num gesto dúplice de amor e morte, reconhece-se no desejo de unidade. A 

neutralização do contra-ataque progride à medida que a narrativa segue o seu curso e, na 

derradeira imagem do combate, a réplica adversária liquefaz-se, já que o peixe, exibido 

como despojo da peleja, se submete ao jugo do homem, tornando-se cativo do acto 

piscatório. O xeque-mate para onde cada lance converge traz a lume o predicado de 

intransitividade em que o velho se constitui pescador. E, neste crescendo, molda-se o sentido 

de jogo. O giz que, na ardósia do tempo, desenha o singular fascínio do discípulo pelo 

mestre é o mesmo que, de sua mão voraz, o apaga, na ânsia de exceder tão admirável vulto. 

DiMaggio é a figura que inspira a saída para o mar, porquanto exerce sobre a alma sedenta 

do velho um estranho e poderoso encantamento, que retorna em cada provação, como 

testemunho de esperança e fé. A memória dos feitos pretéritos é a fenda que se abre no 

presente e deixa antever a possibilidade da sua auto-transcendência. É um termo da equação 

em que o fascinado se reconhece humildemente inferior, porém, apto a seguir o mestre no 

intuito de se aperfeiçoar.  

A identificação com o herói não redunda em unidade, já que a diferença, condição de 

possibilidade da analogia, é irredutível. O pescador concebe a grandeza da figura que o 

inspira, tomando os factos como indícios, e, na escala comparativa onde lhe forja as 

qualidades, nota, por contraste, a sua própria exiguidade, embora sobre ela arquitecte a 

hipótese de transfiguração. O hiato entre o objecto de fascínio e o ser fascinado é a apólice 

do debate que há-de conduzir à subsunção de um dos termos pelo oponente. O dualismo não 

tem origem num fiat, mas num jogo de espelhos em que alguém reconhece a sua 

inferioridade relativa a partir da leitura de sinais. A continuidade integra na génese o 
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negativo e, transportada para o cenário bélico da pesca, assume que o princípio de 

diferenciação é o topos de onde procede o sentido da busca, sem o que, não se vislumbraria a 

possibilidade de configurar a noção de particular. A comparação preserva a diferença, 

porquanto mantém a incomensurabilidade entre os termos. 

O velho persegue o caminho da sua justificação, construindo a partir de quase nada, 

ruínas apenas, o projecto de se recriar: um arroubo de auto-transcendência expulsa-o de casa, 

num bailado diário em direcção ao mar, e repercute-se in crescendo por gestos sucessivos, 

que se espraiam diante do intérprete. Passo a passo, esculpe-se a forma da deliberação que o 

projecta para o clímax: só, abandona a costa para se lançar nos braços do oceano, a fim de 

cumprir a grande aventura de si. É a troca da quietude doméstica pelo desassossego, ouvido 

no ondear infinito das marés, como um rouco murmúrio em busca de tom.  

O caminho que o herói percorre exibe o itinerário da consciência: duplica-se, no 

ímpeto auto-reflexivo em que procura tanger-se, para logo se perder, reconquistando-se neste 

lapso metamórfico. A descontinuidade que se adivinha no movimento síncrono de expansão 

e retroacção é inconciliável com a ideia de regresso ao estado pristino, pois que não há 

maneira de apagar a diferença em que se esculpe a metamorfose. As qualidades de espaço e 

tempo são formas da consciência que se articula como projecto. Por oposição ao vaivém 

infecundo de oitenta e quatro dias, a viagem é a metáfora da conversão: integra a diferença 

na sua génese, oferecendo-a, como testemunho, aos que nela vislumbram uma alegoria do 

seu próprio gesto interpretativo. A desforra da aridez projecta o herói para uma longa 

caminhada: começa com a saída da choupana, onde o velho, deitado sobre a facticidade 

entediante do jornal, sonhava com os leões de África ao entardecer; prossegue no combate 

em que se vê só contra o oceano inexorável; finda com a imagem do seu regresso a casa, 

prostrado diante da carcaça do peixe que ganhara e depois perdera. Este é o momento em 

que se expõe o gesto fundador, como relíquia de guerra. No leve areal que os turistas 

percorrem, ouvem-se os ecos de um murmúrio longínquo: o lamento de um velho lobo-do-

mar enrolado nos braços oceânicos, clamando pelo seu renascimento. Este é o único 

acontecimento da viagem: a diferença entre a partida e a chegada que se anuncia, 

subtilmente, como resposta a Nicodemos. Eis porque o caminho dos viajantes solitários não 

pode tanger o passeio dos excursionistas. 

Não basta ao velho pescador que lute até ao extremo das suas forças para vingar dias 

de penúria, arrebatando ao mar o seu mais prodigioso espécime, é preciso que dê a sua vida 

por ele, a fim de que a unidade se consuma. O valor probatório da cena final, na auto-

determinação da consciência, está na importância construtiva ou relacional que se concede 
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ao predicado “ser”. O pescador não o é, ab initio. O seu perfil esboça-se sob o traçado 

rugoso de uma mão que, todavia, insiste na procura da linha de rosto, como se por via da 

repetição conseguisse engendrar o semblante daquele homem sem qualidades.  

A diferença entre os pólos da relação pedagógica leva o velho a afirmar que o mestre 

aguentaria decerto o seu padecimento em alto mar, enquanto ele, mero discípulo, jamais 

suportaria a dor da espora de osso no calcanhar. O seu fascínio por DiMaggio é o legado que 

deixa ao rapaz, para que os grandes exemplos possam inspirar o seu caminho, mantendo viva 

a cena de instrução. A passagem encerra com uma referência à pujança dos animais e ao 

desejo dos homens, comparativamente mais débeis, de lhes absorver os predicados. 

O herói ainda não sabe quem é, mas percebe que o sofrimento corporizado na 

primeira pessoa lhe volverá o sentido da busca. O valor da experiência é a condição de 

possibilidade da metamorfose. 

 

Uma sombra trémula 

 

Para aumentar a confiança, o pescador retira do baú da memória o seu triunfo sobre o 

negro de Cienfuegos, o homem mais forte de Havana. O duelo é uma alegoria da inteligência 

convertida em fé e decisão.  

 Passados um dia e uma noite com os antebraços alçados sobre a mesa de jogo e as 

palmas das mãos premidas uma na outra, na tentativa de se destronarem mutuamente, eis que 

se aglomeram em redor dos oponentes aqueles que, mercê de sucessivas apostas, participam 

no acto que testemunham. O pescador fita o braço, a mão e a cara do adversário; os juízes 

mudam todas as quatro horas, para descansar de tão extenuante empresa; os jogadores 

prosseguem, heroicamente. O sangue brota das unhas do negro como das suas, mas o olhar 

recíproco dos adversários mantém-se inamovível. Ao constante vaivém dos juízes, exaustos 

de o serem por tão longo tempo, somam-se as idas e vindas dos apostadores, inquietos de 

esperarem pelo desfecho da partida. O cenário torna-se feérico, quase irreal, sob a acção dos 

candeeiros que projectam as sombras nas paredes de madeira pintadas de azul, e nelas 

sobressai o vulto imenso do negro de Cienfuegos, que treme ao sopro da brisa nas chamas. 

Nada existe além da mesa de jogo. Neste cenário, afirma-se o contraste entre o imobilismo 

do jogo e a dinâmica coadjuvante dos que, ansiosos pela prorrogação do debate, oferecem 

rum e acendem cigarros ao negro, que tenta flectir a mão do adversário.  

Mas o velho, conhecido pelo nome próprio, “Santiago”, ergue de novo o braço em 

sinal de resistência e não se deixa aniquilar pela força súbita do adversário, vivificada 
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unicamente pelas dádivas dos apostadores. Santiago tem fé no seu triunfo e, sentindo que a 

força do antagonista está subordinada à diligência de terceiros, reage à sua investida porque sabe 

que o negro, não obstante as qualidades atléticas, está irremediavelmente vencido. O facto 

que determina a vitória, o repouso da mão sobre a mesa de jogo, é irrelevante para quem lê, 

na destruição da confiança, a derrota do adversário. E, antes de amanhecer, Santiago 

responde aos cépticos com um desfecho a seu favor. Na taberna de Casablanca, morre às 

mãos do inimigo quem não tiver coragem para adivinhar nem fé para resistir. Ao pedido de 

desforra por parte dos que simpatizavam com o negro, responde negativamente Santiago: o 

uso das mãos neste tipo de actividade, especialmente da esquerda, desde sempre traiçoeira, 

poderia comprometer o seu projecto fundamental, a pesca. A rememoração desta história dá 

um novo alento ao velho, que nela encontra motivação para subverter o impasse de jogo. A 

privação de oitenta e quatro dias tinha-lhe roubado o título e o nome próprio. O combate 

com o negro de Cienfuegos acrescentava ao nome reconquistado uma alcunha: Santiago el 

campeón.  

Nada está decidido no actual momento de jogo: a pujança afrouxa, o ânimo 

esmorece, a coragem cede, mas as vicissitudes não demovem o herói do seu propósito. 

Segue estrada afora, superior à traição da anatomia e ao instinto de vingança do peixe, 

outrora enamorado. Procura o título que lhe expurgaram e o nome de cuja propriedade o 

esvaziaram O seu desígnio nasce da aridez de oitenta e quatro dias e justifica-se como 

alteridade, através da figura heterónima do seu duplo: o peixe adivinhado na ponta da sua cana de 

pesca e arrebatado ao vasto oceano como despojo da luta pela auto-determinação da 

consciência. Ao contrário do negro de Cienfuegos, que anuncia a sua derrota na aceitação de 

um copo e um cigarro, Santiago recusa subordinar-se aos apostadores e afasta a crença numa 

submissão aos factos. 

O movimento de auto-transcendência que o leva a suprir a prostração momentânea, 

fruto do impasse a que a constância do animal o arrastara, traduz-se numa nova orientação 

do olhar, que se ergue para os elementos em redor na tentativa de forjar um caminho que 

dissuada o adversário da sua manobra. O propósito consiste em minar a força do oponente 

pela total aniquilação da sua confiança em si. A derrota do jogador não se efectiva no 

resultado, porém, na incapacidade de reagir às ofensivas por uma espécie de traição radical: 

o cepticismo. 
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Riscas e malhas púrpuras 

 

Enquanto aguarda o pleno restabelecimento da mão esquerda, o velho ergue de novo 

os olhos para o alto e observa a sombra de um aeroplano que segue rumo a Miami e, à sua 

passagem, amedronta os peixes-voadores. A presença destes animais na área adjacente ao 

esquife volve-lhe à memória a existência contígua de delfins, o que o leva a suster-se sobre a 

linha a fim de tentar obter vantagem sobre o adversário. O seu gesto precoce não lhe granjeia 

benefício posicional explícito, embora a linha tenha chegado à oscilação gotejante que 

antecede o rebentar: 

 

 An aeroplane passed overhead on its course to Miami and he watched its shadow scaring 
up the schools of flying fish. 

“With so much flying fish there should be dolphin,” he said, and leaned back on the line to 
see if it was possible to gain any on his fish. But he could not and it stayed at the hardness and 
water-drop shivering that preceded breaking. The boat moved ahead slowly and he watched the 
aeroplane until he could no longer see it. (Idem: 60).  

 
 

O vocabulário em que se exprime o desejo de investir contra o adversário, na 

tentativa de o submeter ao seu jugo, constituindo-o objecto de posse, inspira a representação 

metafórica da pesca como cópula. Termos como “hardness”, “water-drop shivering” e 

“breaking” suportam imageticamente a analogia e determinam uma intensificação do debate, 

que revela a insustentabilidade progressiva do dualismo. A captura, finda a longa e 

extenuante batalha, é a expressão orgástica da autoridade do pescador, a imagem de si 

arrebatada ao oceano para exprimir a reconciliação que lhe justifica o cognome de El 

campeón. Porém, o gesto que substancia o ímpeto fundador é demasiado efémero, já que a 

aproximação dos tubarões, imagem da morte, colocará o pescador novamente à prova, como 

se desse acto resultasse a corroboração plena da sua autoridade.  

O texto amplifica o abismo entre a figura inicial do velho, anónimo, sem qualidades, 

repetindo à exaustão o seu bailado infecundo, e o retrato do homem, revigorado no combate, 

que consegue resgatar do oceano o animal prodigioso, vingando a aridez de oitenta e quatro 

dias. O sonho de derrotar a morte encontra eco na infância, o tempo dos leões que brincavam 

no areal das praias africanas, repetindo o jogo que a criança inventara para eludir a perda. A 

esta forma de auto-compensação dá Aristóteles o nome de “mimese”, e Hemingway, seu 

leitor aturado, o de “pesca” ou “escrita”. O animal capturado é a sua maneira de responder, 

na solidão nocturna do mar alto, a uma falha essencial de ser. O esqueleto que o velho traz à 

costa é um testemunho da sua constância. A carne, facilmente corruptível, pode disseminar-
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se às garras dos animais ferozes, mas o esqueleto, imagem da efemeridade cristalizada, é a 

expressão irónica do seu triunfo sobre a morte. Santiago percebe que a falha original não 

pode ser definitivamente preenchida e que o objecto capturado não perdura, na ausência do 

gesto que o substancia. Resta a este homem em busca de sentido a corporização da morte no 

próprio gesto da sua fundação, para que, tomada agora como signo, possa ironicamente 

triunfar sobre a perda. A morte é exorcizada no jogo da sua reinvenção, porque encontra na 

iteração do gesto que a subtancia um meio de afirmar a sua imortalidade. Se a perda é a 

forma da sua humanidade, porquanto o reconcilia na visão da morte reinventada a que 

Hemingway dá o nome de “pesca”, a captura é igualmente irredutível, porque, na sua 

ausência, o debate que opõe o pescador ao seu peixe seria uma impossibilidade constitutiva, 

como uma cidade que pretendesse alicerçar os seus fundamentos sobre a aridez absoluta. As 

ruínas são perda e disseminação temporal. Não obstante, condensam o gérmen da sua própria 

metamorfose. 

 A forma bélica da demanda traduz-se num jogo de sobrevivência que há-de culminar 

com a vitória do homem sobre o animal. O tremor gotejante a que o pescador chega quando 

a linha da sua cana atinge o retesado é o momento preliminar ao eclodir do acontecimento 

por que se bate desde o início: a captura de si através do peixe que desejou, viu e mostrou. 

Quando o herói ergue de novo os olhos para o alto, na esperança de que o céu lhe dê alguma 

indicação sobre os desígnios contra-atacantes do seu peixe, dá com os olhos num aeroplano 

cujo movimento segue até o perder de vista. Nesta passagem, cita Nick Adams em Big Two-

Heated River, quando observa o comboio em que viajava, e de que saíra abruptamente, até 

que o mesmo se ofuscasse na encosta de um monte calcinado: «The train went on up the 

track out of sight, around one of the hills of burnt timber. Nick sat down on the bundle of 

canvas and bedding the baggage man had pitched out of the door of the baggage car. There 

was no town, nothing but the rails and the burned-over country. »134 

Indiferente ao destino do pescador, o aeroplano passa, e a percepção da sua 

incomensurabilidade devolve ao herói a memória da sua própria solidão. Nesse momento, 

reencena o seu monólogo e, num gesto de influência cubista tributário da afinidade entre 

Hemingway e Gertrude Stein135, equaciona a hipótese de que existam percepções capazes de 

traduzir pontos de vista díspares: 

 

It must be very strange in an aeroplane, he thought. I wonder what the sea looks like from 
that height. They should be able to see the fish well if they do not fly too high. I would like to fly 

                                                           
134 Opus cit., p.7 (nota 2), 143. 
135 Opus cit., p.8 (nota 5), 630. 



Gestos Fundadores 

 

 Uma Leitura de Ernest Hemingway, The Old Man And The Sea. Página 198 
 

very slowly at two hundred fathoms high and see the fish from above. In the turtle boats I was in the 
cross-trees of the mast-head and even at that height I saw much. The dolphin look greener from 
there and you can see their stripes and their purple spots and you can see all of the school as they 
swim.Why is it that all the fast-moving fish of the dark current have purple backs and usually purple 
stripes or spots? The dolphin looks green of course because he is really golden. But when he comes 
to feed, truly hungry, purple stripes show on his sides as on a marlin. Can it be anger, or the greater 
speed he makes that brings them out? (Idem: 60-61). 

 

 À indagação de como seria o mar visto do aeroplano, responde o velho que a altitude 

impede a visualização do peixe. Todavia, ele tinha aprendido, na pesca da tartaruga, a ver 

longe e profundamente, pelo que, gostaria de poder sobrevoar lentamente a superfície 

marítima, para que o peixe se lhe revelasse visto de cima. Assim como, no passado, lhe foi 

necessário aprender a ver as tartarugas nos lagos, agora, era necessário que adaptasse o seu 

corpo às condições da pesca no mar alto. Os olhos não são suficientes para antecipar a 

estratégia adversativa. A falta de translucidez da sua anatomia leva-o a perceber que deve 

reagir à brutalidade da forma, reeducando-a de modo a incrementar-lhe a resiliência. 

A memória do tempo em que seguia nas vergas do mastro, em busca de tartarugas, 

tem como efeito a relativização do seu ponto de vista actual e, consequentemente, a 

intensificação da sua capacidade imaginativa. Lembra-se de que, naquela posição, os delfins 

parecem mais verdes, podendo ver-se as suas listras e malhas púrpuras, assim como o 

cardume todo a nadar. A memória é instigada a acolher esta nova paisagem, que se delineia 

como relação ou possibilidade, sob o seu olhar. A passagem termina com uma reflexão sobre 

as cores dos peixes ou, mais precisamente, sobre os motivos pelos quais os dorsos dos peixes 

rápidos de águas profundas têm em geral riscas e malhas de púrpura, enquanto o delfim, por 

ser dourado, parece verde a quem o observa no mar, embora no momento da fome, com 

certeza instigado pela fúria que lhe aumenta a velocidade, a púrpura aparece-lhe no dorso. O 

facto merece a perplexidade do pescador, que a si mesmo pergunta se a origem de tal 

fenómeno se deve à fúria do animal, ou ao recrudescimento da velocidade que o olho 

humano intersecta.  

O velho lê, na passagem do aeroplano, a relatividade posicional que determina a 

visão dos objectos. Ao contrário da tradição filosófica, que forja a sua percepção no 

dualismo entre sujeito e objecto, o pescador toma consciência de que as qualidades que 

substanciam o mundo e asseguram a continuidade entre quem vê e a coisa vista são um 

efeito estritamente relacional. E, como não há coisas prévias nem sujeitos independentes, é 

preciso que a análise da visão tome em conta a multiplicidade de factores que interagem, 

influenciando-se mutuamente. Nem o peixe o é sem o pescador, nem as suas cores, formas e 

aspecto o são, sem que apareça de certa maneira aos olhos de quem o vê. As superfícies de 
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opacidade que se colocam de permeio impedem o acesso aos dados imediatos dos sentidos, 

que se apresentam como modos de orientação no mundo. 

A ilha de sargaços que o velho encontra ao largo corrobora a visão da pesca como 

cópula, pois que arfava e balouçava no ondear da maré, como se o mar a possuísse: «Just 

before it was dark, as they passed a great island of Sargasso weed that heaved and swung in 

the light sea as though the ocean were making love with something under a yellow 

blanket…» (Idem: 61). E, sob este manto dourado, morde de súbito um delfim: «…His small 

line was taken by a dolphin. He saw it first when he jumped in the air, true gold in the last of 

the sun and bending and flapping widely in the air. » (Idem: 61).  A confirmação dos indícios 

observados e a descrição da pesca como gesto de apropriação carnal definem a acção do 

velho nas águas do Golfo. Não só o delfim imaginado se torna real, confirmando assim que 

os vestígios da sua presença são o efeito relacional da intersecção entre o olho humano e a 

superfície aquática, mas também é real a convicção de que, ao sol, a coloração do animal é 

dourada, e não verde como aparece quando imerso na água. O meio, que não é translúcido, 

altera e deforma, pelo que, não há como considerá-lo um fiel repositório de saber. 

O peixe, que não pertence aos graúdos nem aos rápidos, agita-se na acrobacia do 

medo, todavia, o pescador arrasta-se para a popa, coloca mãos e pés a preceito até que o 

arrebata, erguendo-o sobre a popa e expondo-o, dourado e com malhas púrpuras. Ainda 

vívido, o animal sacode a cauda e a cabeça, mas o velho desfere precisamente contra a sua 

cabeça reluzente e aniquila-o de vez. Esta cena tem um valor premonitório, já que antecipa o 

momento ulterior da grande captura, que, na ordenação narrativa, consistirá na síntese das 

conquistas fortuitas e de pequena monta. A captura do peixe não é imediata nem apriorística. 

É o resultado de um penoso labor, que se faz de múltiplas e singelas vitórias, a que chama 

aprendizagem. A encenação do futuro não termina nesta cena de captura: o velho, ainda 

insatisfeito, retira o anzol e põe-lhe uma nova sardinha, que atira outra vez para o oceano a 

fim de atrair a atenção do peixe prodigioso. O sonho de resgatar ao mar o seu mais sublime 

espécime persegue-o, inelutavelmente. 

 

A origem do mundo 

 

 As mãos do pescador têm, ao longo desta história, um valor genésico: são elas que 

lançam ao mar a linha de pesca, mantendo-a rigorosamente hirta em relação à superfície 

aquática, removem o fio sempre que a ponta da cana anuncia uma obliquidade, aguentam 

alternadamente o peso do corpo ou as insuficiências da anatomia, mergulham repetidas vezes 
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no mar, ora para se curarem das mazelas da pesca por via da água salgada, ora para testarem 

o estado da corrente e o movimento relativo do peixe. A mão é visível, expressiva, autónoma 

e, na ânsia de se afirmar como origem do acto piscatório, chega a tornar-se rebelde, agindo 

por vezes contra os melhores interesses do pescador. Anuncia-se, malgré lui, e impele-o a 

usar a totalidade da sua força anímica para suprir as falhas e as insubordinações das partes 

anatómicas que pugnam pela sua independência. A mão esculpe, molda, faz e desfaz: é o 

berço da criação, a origem do mundo. Mas a mão que faz, porque a outra se desfez, é parte 

da imperfeição anatómica a que se chama homem. A assimetria e o desassossego são 

características deste ser imperfeito que a imaginação compensa, no próprio gesto da sua 

fundação. 

Longe de ser um todo uno e indivisível, o corpo do velho é uma súmula de partes 

desconexas que, por via da sua origem agregativa, podem a qualquer momento desconjuntar-

se. Cabe-lhe zelar pela sua não dissolução, como pela justificação do nome e projecto em 

que se reconhece. A noção renascentista de um homem harmónico e anatomicamente 

perfeito é posta em causa pela exibição da sua debilidade constitutiva. A falência da mão 

esquerda, que o pescador denominou de “traição corporal”, «It is a treachery of one´s body.» 

(Idem: 51), é indicativa da sua responsabilidade diante da fragmentação do corpo e, 

consequentemente, da sua possível aniquilação. Quando o velho se lança ao mar, na tentativa 

de reaver a identidade perdida, o que ele busca é a continuidade do nome e do projecto que, 

sob a metáfora da pesca, qualifica o seu ímpeto contra a morte. As mãos evocam, por 

sinédoque, a pessoa que há-de formar-se diante do olhar cúmplice do intérprete. Constroem, 

metonimicamente, o gesto que o há-de volver a si próprio. São o elo que garante a 

continuidade entre o corpo, os olhos e a visão, como se dela procedesse a leitura do jogo. É 

por via destas mãos indagadoras que o pescador nota, com redobrada atenção, o ligeiro 

apaziguamento da corrente, fruto da presumível extenuação do adversário: «“ He hasn´t 

changed at all,” he said. But watching the movement of the water against his hand he noted 

that it was perceptibly slower. » (Idem: 62). 

A identificação de um abrandamento leva-o a reagir em conformidade, a fim de 

lograr uma ocasião favorável à captura. Racionaliza os meios ao seu dispor e, sem 

lamentações nostálgicas que lhe turvassem o raciocínio, usa o que tem para compensar o que 

não há. Decide que colocará os remos atravessados à popa para retardar o adversário, que 

abrirá o delfim mais tarde, a fim de lhe conservar o sangue, que usará os remos como âncora 

flutuante, e que aguardará pelo anoitecer para agir, o momento mais difícil para os peixes. 

Enquanto analisa as diversas hipóteses de intervenção, escolhendo as mais profícuas à 
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obtenção do fim pretendido, apercebe-se de que a mão secara ao sol e usa-a para suster a 

linha, abandonando o seu corpo contra a madeira do barco para que o mesmo suporte tanto 

ou mais esforço do que ele. E, num momento de lucidez, acredita que lhe é possível reajustar 

a táctica, evitando exageros que comprometam irremediavelmente o seu jogo. Nesse 

instante, percebe que mudou e a essa metamorfose dá o nome de “aprendizagem”:  

 

Then he shifted the heavy line from his right hand to his left and washed his right hand in 
the sea while he watched the sun go into the ocean and the slant of the big cord. 

“He hasn´t changed at all,” he said. But watching the movement of the water against his 
hand he noted that it was perceptibly slower. 

“I´ll lash the two oars together across the stern and that will slow him in the night,” he 
said. “He´s good for the night and so am I.” 

It would be better to gut the dolphin a little later to save the blood in the meat, he thought. 
I can do that a little later and lash the oars to make a drag at the same time. I had better to keep the 
fish quiet now and not disturb him too much at sunset. The setting of the sun is a difficult time for 
all fish. 

He let his hand dry in the air then grasped the line with it and eased himself as much as he 
could and allowed himself to be pulled forward against the wood so that the boat took the strain as 
much, or more, than he did. 

I´m learning how to do it, he thought. This part of it anyway. Then too, remember he 
hasn´t eaten since he took the bait and he is huge and needs much food. I have eaten the whole 
bonito. Tomorrow I will eat the dolphin. He called it dorado. Perhaps I should eat some of it when I 
clean it. It will be harder to eat than the bonito. But, then, nothing is easy. (Idem: 62- 63)  

 
 

O pescador reconhece que aprendeu no momento em que, da atribuição retrospectiva 

de intenções aos seus actos, resulta a percepção de uma diferença que usa na análise das 

possibilidades que determinam as suas escolhas. A identificação de um abrandamento na 

corrente, indício da minimização do impacto animal, é o ponto de partida para a ponderação 

dos meios tendentes ao fim preconizado. Esforçando-se por conservar a sua posição de jogo 

até que a grande pescaria se cumpra, o velho equaciona os efeitos das suas escolhas e, de 

acordo com a avaliação a que procede, delibera com vista ao futuro da acção piscatória ou 

narrativa. A análise das hipóteses de actuação em virtude dos sinais observados descreve a 

maneira como lê os acontecimentos. A escolha de uma possibilidade em detrimento de outra, 

porventura menos profícua ao encadeamento da acção, é o efeito do gesto que a enforma. Tal 

procedimento, relacional na essência, porque resultante da comparação entre hipóteses 

díspares, configura-se como um lapso na continuidade, já que o pescador encaminha o seu 

jogo por revisão e autocorrecção. Sabe como fazer, porque o tempo lhe ditou a pertinência 

dos meios aos fins. 

 O tempo, condição de possibilidade da diferença, sustenta o conceito de 

aprendizagem: só sabe que aprendeu quem for capaz de reconhecer uma mudança na sua 

maneira de actuar, o que o velho faz sempre que altera a sua determinação e revê a prática 

deliberativa. A arte da pesca consiste na capacidade de reconhecer a urgência da revisão, que 
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se traduz em uso. Os utensílios de pesca, o saber adquirido ao longo de anos de faina, e 

aquela especial aptidão para ver, ou adivinhar, são os meios a que recorre na prossecução do 

seu desígnio. A leitura do jogo funda-se na constante revisão da prática deliberativa e, como 

qualquer gesto de aprendizagem alicerçado na equação da diferença, é interminável. Esse é o 

motivo por que o velho não dá por concluída a sua educação, como se pode ler na expressão 

partitiva “This part of it anyway”. Esta descrição encontra eco no modo como Ludwig 

Wittgenstein associa a aprendizagem à percepção retrospectiva de uma diferença, sendo a 

metamorfose o reconhecimento daquela na maneira como se executa uma acção:  

 

17 A quem diz «agora para mim isto é um rosto pode fazer-se a pergunta: «a que 
metamorfose é que estás a aludir?» 

[…] 
22 A mutação de aspecto. «Tu dirias, então, que a figura agora se transformou 

completamente»! 
Mas o que é diferente: a minha impressão? O meu ponto de vista? – Posso dizer isso? Eu 

descrevo a transformação como descrevo uma percepção, exactamente como se o objecto se tivesse 
transformado diante dos meus olhos. 

23 Eu podia dizer «agora estou a ver isto» (por exemplo, apontar para uma outra imagem). 
Esta proposição tem a forma de um relato de uma nova percepção. 

A expressão da mutação de aspecto é a expressão de uma nova percepção, ao mesmo 
tempo que é a expressão da percepção que não se mudou.136 

 
  

Na passagem em que o velho atribui intenções aos seus actos, concedendo-lhes o 

valor próprio de aprendizagem, delibera estrategicamente sobre a ingestão do delfim. 

Considerando que o grande peixe estaria decerto a aguentar uma fome superior à sua, pois 

que era possante e nada tinha assimilado desde que engoliu o isco, o velho, que já tinha 

comido um peixe inteiro e era proporcionalmente menos voraz, estava numa situação mais 

favorável, pelo que, decide adiar para o dia seguinte o seu acto assimilativo. Mas, no final, 

ainda admite a hipótese de lhe extrair parte depois de o arranjar, o que, todavia, não se lhe 

afigura tarefa fácil, embora reconheça para si mesmo que a facilidade não é um predicado 

das suas acções. O que é exemplificativo da sua maneira de agir é o facto de proceder 

sempre relacionalmente. Com efeito, a decisão de comer ou adiar a ingestão do delfim não é 

um acto solipsista, está condicionada pela leitura proporcional da situação do adversário. É 

da análise comparativa das vantagens potenciais de uma parte sobre a outra que resulta a 

definição de um gesto que não é gratuito, nem pode cingir-se à imediata satisfação dos 

instintos. A equação comparativa é o meio, irredutível e denso, por via do qual se opera a 

deliberação e se estabelece o sentido da peleja. 

                                                           
136 Opus cit., p.48 (nota 37), 541-542. 
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Reconhecendo para si mesmo uma vantagem posicional, ou simulando fazê-lo, o 

pescador afronta o oponente, a fim de precipitar o curso dos acontecimentos narrativos à sua 

mercê, e expõe-lhe, provocatoriamente, a sua supremacia: «“ How do you feel fish? He 

asked aloud. “I feel good and my left hand is better and I have food for a night and a day. 

Pull the boat, fish.”» (Idem:63). É de novo por comparação que o pescador exprime a sua 

força, numa tentativa de desencorajamento adverso que volve a favor do seu auto-

encorajamento. Que a mão já não lhe seja traiçoeira e que ele ainda conserve proventos para 

o dia seguinte são argumentos que usa em seu benefício para instigar o adversário, na 

tentativa absurda de o desmoralizar, mas também, como meio de se auto-encorajar a resistir 

heroicamente ao jogo. Percebemos, logo a seguir, que a sua superioridade é criada pelas 

palavras que enuncia, já que a forte dor da corda nas costas, que chega quase ao ponto de 

dormência, atenua outras. É de novo por comparação que determina a intensidade do seu 

sofrimento actual: « He did not feel good because the pain from the cord across his back had 

almost passed pain and gone into a dullness that he mistrusted. » (Idem: 63). Da comparação 

absorve forças para reconquistar a esperança, a qual, à semelhança de DiMaggio, o mantém 

vivo e em combate: «But I have had worse things than that, he thought. My hand is only cut 

a little and the cramp is gone from the other. My legs are all right. Also now I have gained 

on him in the question of sustenance. » (Idem: 63).  

O que mostram estas frases, proferidas em solilóquio, é a sua especial aptidão para 

encontrar na analogia uma maneira de compensar as dificuldades, atenuando-as ou elidindo-

as, no gesto em que lhes confere propriedades verbais. Não é que a dor da mão tenha 

desaparecido ou minorado, mas a equação que a compara com a dor da corda nas costas 

torna-a irrelevante. A mesma intenção depreciativa aplica-se ao golpe que, no passado, lhe 

afectou uma das mãos e à cãibra que, então, lhe mutilou traiçoeiramente a outra. No primeiro 

caso, a dor tornou-se proporcionalmente mais ténue, pelo que suportável; no segundo, a forte 

contracção espasmódica desapareceu totalmente, libertando a mão para o árduo labor.  

Em todos estes casos, a reconquista do ânimo necessário à prossecução da luta 

consiste na capacidade de, por via de um gesto relacional que tem na comparação a sua 

forma retórica, imputar atitudes proposicionais ao corpo, reescrevendo os seus defeitos num 

contexto porventura mais favorável. Este é o atributo que diferencia o homem do animal: 

fisicamente mais dotado, o peixe suporta o impacto da luta com a robustez da sua 

constituição anatómica; o homem, mais imperfeito, escreve o sofrimento com palavras de 

esperança e, neste acto, excede o peixe, pois nada obsta a que imagine uma história em que 

se reconheça o mais forte. Este é o sentido em que se considera vencedor, na questão de 



Gestos Fundadores 

 

 Uma Leitura de Ernest Hemingway, The Old Man And The Sea. Página 204 
 

aguentar. Os ecos da criança que inventou o jogo de imitação para suprir a dor da ausência 

são a raiz da sua força e a condição de possibilidade da batalha em que se revê, 

gradativamente, como herói. 

 

O Nascimento de Júpiter 

 

A aprendizagem da estratégia, verbalizada no solilóquio, permite-lhe encontrar uns 

instantes de repouso, enquanto o seu rival, arreigado no desejo de menear a embarcação, 

delapida forças inutilmente. E, com o anoitecer, ei-lo que observa no céu lúgubre de 

Setembro o aparecimento das primeiras estrelas: 

 
The first stars were out. He did not know the name of Rigel but he saw it and knew soon 

they would all be out and he would have all his distant friends. 
“The fish is my friend too”, he said aloud. “I have never seen or heard of such a fish. But I 

must kill him. I am glad we do not have to try to kill the stars”. 
Imagine if each day a man must try to kill the moon, he thought. The moon runs away. But 

imagine if a man each day should have to try to kill the sun? We were born lucky, he thought.  
Then he was sorry for the great fish that had nothing to eat and his determination to kill 

him never relaxed in his sorrow for him. How many people will he feed, he thought. But are they 
worthy to eat him? No, of course not. There is no one worthy of eating him from his manner of his 
behaviour and his great dignity. 

I do not understand these things, he thought. But it is good that we do not have to try to 
kill the sun or the moon or the stars. It is enough to live on the sea and kill our true brothers. (Idem: 
63-64). 

 
 

Esta passagem desenvolve o tópico da amizade, que expõe a partir de uma inequação 

entre dois actos: matar o peixe e matar as estrelas, a lua ou o sol. Aproveitando a atenuação 

do debate que resulta do cair abrupto da noite sobre o mar de Setembro, o pescador observa 

no céu as primeiras estrelas e, embora não conheça o seu nome, sabe, contudo, que outras 

aparecerão em breve, tendo como único suporte para esta dedução a experiência de dias 

consecutivos no mar alto. A regularidade dos fenómenos astronómicos serve de guia à sua 

inferência, concedendo-lhe a hipótese de adivinhar, através das primeiras estrelas que 

dealbam no firmamento, a emergência de outras. A sua íntima convicção, nutrida pela leitura 

de anos a decifrar indícios, como os poetas metafísicos que, na história de Vico, inventaram 

Júpiter como um efeito do terror e da incompreensão, não precisa de corroboração factual, 

basta-lhe que se vislumbre uma possibilidade para que a sua imaginação, robusta e fértil, 

logo delineie um céu estrelado.  

A memória do passado é convocada no acto de observação e projecta-se como 

rememoração do futuro no corpo que a imaginação intuiu sensorialmente. A contemplação 

das estrelas é o sinal sobre que tece o gesto que prevê a multiplicação das estrelas no céu. É 

o efeito relacional de um acto que configura o possível a partir da repetição. O pescador não 
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necessita de conhecer o léxico da astronomia, nem de saber que a uma estrela particular foi 

aposto o nome de “Rígel”, conforme se lê nos tratados de astrofísica. O que lhe compete é 

adivinhar os vestígios da sua presença, para que, num momento de descanso nutrido por um 

súbito devaneio, possa de novo encontrar ânimo. 

O velho reajusta-se posicionalmente, estabelecendo uma comparação que se 

desenvolve sob o signo da amizade. Porque as estrelas foram, ao longo de anos de lida no 

mar, companheiras fiéis na solidão nocturna da pesca, o velho simpatiza com elas, 

considerando-as “amigas”, mas sabe que um hiato infinito os separa, pois a terra e o céu não 

são planos imediatamente tangíveis, nem sequer sobreponíveis, por isso as qualifica de 

“distantes”. A diferença que provém da analogia com DiMaggio é a mesma que retorna, 

quando compara a sua posição no espaço com o brilho dos astros: o sol, a lua e as estrelas 

dimanam raios incandescentes que o homem vislumbra na distância da sua pequenez.  

O pescador enuncia a sua amizade pelo peixe, reconhece-lhe uma idiossincrasia que 

excede a memória visual e auditiva, mas, ao contrário das estrelas, do sol e da lua, cuja 

incomensurabilidade assume tacitamente, naquele caso declara que lhe é imperativo matá-lo. 

A ambivalência entre o amor e a morte contamina a passagem e coloca o velho numa 

posição antitética, que ele aceita ao dizer que a determinação de aniquilar o animal não põe 

em causa a tristeza que a assunção da sua morte concomitantemente lhe desperta. 

A duplicidade de sentimentos que guerreiam no seu íntimo não é extensiva às 

estrelas, ao sol ou à lua, que se conservam irredutíveis na distância infinita. A sua 

argumentação a favor baseia-se num exercício de redução ao absurdo, encetado pelo 

predicado “Imagine”, que configura a possibilidade de o homem acordar diariamente 

investido da missão de ter que matar a lua ou o sol. Esta hipótese é imediatamente revogada 

pela tese de que a fugacidade regular da lua e do sol tornaria desmesurada a empreitada, 

porque inconciliável com a exiguidade da anatomia humana.  

O impossível é convocado nesta analogia, a fim de ironicamente atenuar o ardor do 

combate e, deste modo, revigorar a confiança na plena execução do fim preconizado. Para 

aguentar a dor da corda nas costas, acrescida ao golpe que, depois da cãibra, lhe dilacera a 

mão, o velho precisa de se reinventar em cenários porventura mais dolorosos, a fim de que, 

por via da comparação relativa, proceda ao alívio substancial do fardo que lhe incumbe. O 

propósito do seu gesto não é estranho às suas potencialidades, uma vez que, à semelhança 

dos peixes, também ele vive no mar, e as marcas que lhe sulcam o rosto têm inscrita a 

história de outras pescarias, embora nenhuma com a envergadura da actual. E, no termo 

deste raciocínio em que o absurdo é usado como estímulo à continuidade do debate, o velho 
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conclui com uma leve nota de auto-comprazimento, ao reconhecer que o homem afinal terá 

sido bafejado pela sorte, já que lhe cabem acções exequíveis. O que não deixa de ser 

paradoxal é que precise de invocar o impossível para que o antónimo se lhe revele e o incite 

a prosseguir.  

Mas a morte do peixe, sendo uma possibilidade que o projecta contra os mais ternos 

sentimentos que por ele nutre, não se esgota no sentido económico da pesca. O valor de 

dignidade atribuído ao comportamento do animal faz dele um espécime raro que, pela 

singularidade exibida, nenhum mortal seria digno de comer. Longe de se confundir com uma 

vulgar peça de caça, este é um peixe único, porque figurado com os olhos prodigiosos da 

imaginação, e deve ser resguardado de usos que possam macular a sua grandiosidade.  

A importância de zelar pela conservação do espécime traduz o desejo de pugnar pela 

conservação do gesto que o fundou, como se peixe e pescador não fossem pólos 

equidistantes do debate, mas a face dupla da mesma moeda. A amizade é o termo que 

denomina a identificação selectiva do pescador com o mundo, porquanto lhe instiga a 

vontade de reagir, seja pela conservação da distância, como no caso das estrelas, seja pela 

urgência de matar o fascínio pelo peixe, que o deslumbra e repele simultaneamente. A sua 

necessidade de manter incólume o esplendor da lua, do sol, e das estrelas, aceitando 

serenamente a incomensurabilidade que cinde os planos da terra e do céu, pertence ao 

domínio da experiência que transcende os limites exíguos da compreensão. Como o é a 

aceitação, por parte do pescador, de que o seu fado é viver no mar e matar os peixes, seus 

irmãos, para resistir à morte que espreita o mais ínfimo contorno dos seus gestos.  

É neste ponto que os extremos se tangem: a distância entre o pescador e as estrelas, 

que lhe escapam incompreensivelmente, fazendo do seu desejo de caça um eco absurdo de 

si, é proporcional à sua necessidade de matar o peixe a que se vê unido por um laço de 

parentesco que o impele a reconhecer a consanguinidade e, ao mesmo tempo, a desejar 

obnubilá-la. A incomensurabilidade do firmamento, por um lado, e a ambivalência de 

motivos que o leva a procurar, como Caim, a morte de Abel, constituem modos de expiação 

da proximidade que asseguram a hipótese de manter vívida a continuação do debate. Assim 

como DiMaggio é a figura de que se distancia, para nela absorver as forças de que carece, 

assim a incomensurabilidade das estrelas, da lua e do sol, e a aniquilação do objecto de 

fascínio, capaz de o petrificar numa idolatria mórbida, se não fosse a antítese que o dilacera e 

o impele a levar por diante o projecto da sua fundação. 
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Translucidez 

 

O regresso à faina, após o devaneio auto-reflexivo que a aprendizagem táctica lhe 

consentiu, anuncia-se por uma nova interpelação monológica que, em jeito de admoestação, 

o recentra no propósito da luta, exortando-o a considerar a justeza dos meios para o fazer: 

«Now, he thought, I must think about the drag. It has its perils and its merits.» (Idem:64). E, 

na sequência desta recomendação inicial, a que o predicado “I must” confere um carácter de 

urgência, pondera os perigos e as vantagens da sua deliberação, a partir de cenários 

possíveis: admite, por exemplo, que possa perder tanta linha que deixe escapar 

irremediavelmente o peixe se, na ocasião, houver lugar a uma consonância de factores, a 

saber, que o animal faça força e os remos estejam em posição, o que levaria à perda de 

leveza do barco. Este predicado representa uma dilatação do sofrimento humano, presume-se 

que por nele radicar a génese da ideia de pesca, mas é simultaneamente valorizado como um 

aspecto salvífico, já que o barco dispõe de uma velocidade acrescida com que o velho pode, 

a qualquer momento, surpreender as manhas rotineiras do adversário.  

A análise de possibilidades em que consiste a deliberação socorre-se do uso iterativo 

de expressões condicionais que subsumem a lógica à imaginação: frases como «I may lose 

so much line that I will lose him, if he makes his effort...» (Idem: 64), por exemplo, 

antecipam as consequências dos seus actos através da sua representação imagética. E, de 

novo, o cenário de possibilidades é interrompido por uma recomendação prática que o volve 

à faina: «No matter what passes I must gut the dolphin so he does not spoil and eat some of 

him to be strong.» (Idem:64). O mesmo sucede com a noção de repouso que, longe de ser o 

efeito de um extenuante labor, é antes de tudo um modo estratégico de assegurar a clareza 

das ideias, num jogo de táctica e persistência em que um passo em falso pode ser decisivo: 

«Now I will rest an hour more and feel that he is solid and steady before I move back to the 

stern to do the work and make the decision. In the meantime, I can see how he acts and if he 

shows any changes. » (Idem: 64). O pescador configura cenários sobre que opina, consoante 

o seu interesse táctico, e procede a reajustes contínuos na acção, face à atitude do rival, até 

conseguir deliberar. A percepção de que o castigo do anzol é insuficiente para a captura e 

que deverá ser preterido ao da fome, capaz de desmoralizar o animal enlouquecendo-o de 

sofreguidão, é a sentença que resulta da análise e determina, enquanto escolha de possíveis, 

o fluxo da narrativa: «The punishement of the hook is nothing. The punishment of hunger, 

and that he is against something that he does not comprehend, is everything. » (Idem: 65).  
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 Esta observação, que exprime em solilóquio, exibe a preocupação de deduzir falhas 

na ofensiva adversária que a tornem vulnerável a uma putativa acção contra-atacante. A 

posição de onde infere o comportamento do seu peixe traduz-se em recomendações tácticas 

cujo propósito é o de zelar pela conservação da supremacia de jogo. De entre as mais 

pertinazes, salienta-se a apóstrofe que a si mesmo destina, numa reencenação teatral do 

monólogo, para que ceda ao descanso num momento de aparente serenidade no debate: 

«Rest now, old man, and let him work until your next duty comes.» (Idem: 65). Os seus 

aconselhamentos são pragmáticos, norteados pelo intuito pedagógico de proceder à constante 

revisão dos seus gestos com vista ao propósito almejado. Nada há que não decorra da 

experiência e que para ela não flua. As lições resvalam sempre para a praxis, traduzida aqui 

sob a forma táctica de um reajuste à situação particular de jogo. Aspectos como a 

incapacidade de antecipar o tempo devido à ausência momentânea da lua, por exemplo, ou a 

assimilação do repouso a um gesto de resistência para que deve convocar a totalidade das 

suas forças, não são faits-divers de um pescador que, à falta de acção, se entretém com 

elocuções supérfluas, mas a voz narrativa que delibera sobre a maneira, porventura mais 

eficaz, de cumprir o sonho de resgatar das águas do Golfo o mais sublime espécime. Com os 

ombros, aguenta o puxão do peixe, com a mão esquerda na amurada, dá-lhe resistência assim 

como ao esquife, com a totalidade do seu corpo, amortece o ímpeto do animal, e com ambas 

as mãos, está pronto para dar linha quando necessário:  

 

He rested for what he believed to be two hours. The moon did not rise now until late and 
he had no way of judging the time. Nor was he really resting except comparatively. He was still 
bearing the pull of the fish across his shoulders but he placed his left hand on the gunwale of the 
bow and confided more and more of the resistance to the fish to the skiff itself. 

How simple it would be if I could make the line fast, he thought. But with one small lurch 
he could break it. I must cushion the pull of the line with my body and at all the times be ready to 
give line with both hands. 

“But you have not slept yet, old man,” he said aloud. “It is half a day and a night and now 
another day and you have not slept. You must devise a way so that you sleep a little if he is quiet 
and steady. If you do not sleep you might become unclear in the head.” 

I´m clear enough in the head, he thought. Too clear. I am as clear as the stars that are my 
brothers. Still I must sleep. They sleep and the moon and the sun sleep and even the ocean sleeps 
sometimes on certain days when there is no current and a flat calm. 

But remember to sleep, he thought. Make youself to do it and devise some simple and sure 
way about the lines. (Idem: 65-66)  

 
 

 

A auto-admoestação sobre a importância do sono em momentos tacticamente 

favoráveis transfere o debate do palco marítimo da guerra para a esfera da consciência, 

metamorfoseando a oposição entre o pescador e o peixe num duelo íntimo sobre maneiras de 

se posicionar face à prossecução do fim. Esta forma de perplexidade, configurada na análise 

dos possíveis, é a raiz do gesto deliberativo em que se há-de fundar o seu ressurgir. O velho, 
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que aprendeu com o peixe a arte da dissimulação, e em Maquiavel137 a astúcia da guerra, 

repete com lucidez e prudência o aconselhamento de que lhe seria imperioso tirar proveito 

desta serenidade no combate, a fim de repousar, preservando-se íntegro e forte para a 

hipótese de uma intensificação bélica. 

Às expressões admonitórias que recorrem insistentemente no seu pensamento, como 

por exemplo, “But you have not slept yet, old man”, “You must devise a way so that you 

sleep a little if he is quiet and steady”, “ If you have not sleep you might become unclear in 

your head”, o velho responde que conserva as suas ideias claras, tão claras que observa na 

sua translucidez um parentesco óbvio com as estrelas reluzentes, o sol e a lua, que também 

dormem, e até com o oceano, que adormece, nos escassos momentos em que elide a corrente 

do seu ondear incessante.  

A clarividência não é aqui, como em Descartes, um atributo do discernimento 

fundado na capacidade de raciocínio lógico e dedutivo segundo premissas matemáticas, é 

antes uma especial aptidão para tecer analogias a partir do reconhecimento de uma afinidade 

electiva com o mundo: o sono é a propriedade antropomórfica que o liga ao mar e ao céu; a 

leveza do barco é o prolongamento da dor humana; e o acto de dormir, a sinédoque que 

funda a continuidade antropomórfica com o olhar diáfano que impregna de sentido os 

fragmentos gregários do mundo, como cinzas que se espraiam ao acaso, numa qualquer 

Seney devastada. Não é pelo facto de deduzir raciocínios de premissas que o pescador tem 

ideias claras, mas devido à translucidez do olhar, que rouba ao mundo a opacidade que o 

silencia, esculpindo-a em gestos metamórficos. O pescador afronta com heróica bravura as 

imperfeições que a sua natureza constitutivamente débil lhe impõe. A constância do seu 

gesto, renovada em cada frémito súbito na ponta da cana de pesca, é o traço que o revela e 

funda. O seu olhar trespassa a densidade das coisas e entre elas tece laços de 

consanguinidade que, sob a metáfora do sono, intersectam os planos do céu, da terra e do 

mar. O eterno solilóquio é o palco onde se exprime a teatralização do debate que, na solidão 

noctívaga da faina, o comove. 

 

O poder plástico 

 

Cônscio dos riscos que a falta de repouso provê a quem o adia, o pescador decide 

contrariar as regras da prudência e, movido pelo entusiasmo da conquista, regressa 

                                                           
137 Maquiavel, O Príncipe, [Comentários por Napoleão Bonaparte], Fernanda Pinto Rodrigues e M. Antonieta Mendonça, trads., (Lisboa: 
Europa-América Editores, 1972]. 
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cautelosamente à popa, para não acordar o peixe que parecia adormecido, e começa a 

arranjar o dorado. Tendo as estrelas por testemunhas, iça os instrumentos de pesca, 

acutilantes e mortíferos, e, com as mãos sábias que o tempo amadureceu, abre o animal, 

separa-lhe as entranhas, atira-as borda fora, deixando no mar um rasto de fosforescência, e 

prepara-o para usos futuros. A imagem do pescador enfiando, com a mão direita, a lâmina da 

faca na cabeça do peixe é a cena inaugural de um quadro que evoca, por metalepse, a grande 

captura. A precisão incisiva com que desfere os golpes no dorado, que também é seu irmão 

embora o laço que os une seja mais ténue do que aquele que o prende ao seu peixe, é uma 

disrupção no contínuo entre o sujeito do acto piscatório e o seu objecto. O predomínio do 

homem sobre o animal mostra-se na crueldade com que lhe devassa o corpo, reduzindo-o à 

condição de presa, e adquire especial relevo no momento em que a descrição do seu gesto 

convoca o uso consentâneo dos pés e das mãos, como se a apropriação do bicho já morto 

obrigasse a um despotismo varonil que roça o sacrílego. A passagem que transcrevo é a 

prova desta argumentação e, ao mesmo tempo, um indício de mudança na jornada do herói, 

que expõe o vil trabalho que sucede à captura, materializando o termo do seu encantamento 

pelo objecto-fétiche: 

 

Back in the stern he turned so that his left hand held the strain of the line across his 
shoulders and drew his knife from its sheath with his right hand. The stars were bright now and he 
saw the dolphin clearly and he pushed the blade of his knife into his head and drew him out from 
under the stern. He put one of his feet on the fish and slit him quickly from the vent up to the tip of 
his lower jaw. Then he put his knife down and gutted him with his right hand, scooping him clean 
and pulling the gills clear. He felt the maw heavy and slippery in his hands and he slit it open. There 
were two flying fish inside. They were fresh and hard and he laid them side by side and dropped the 
guts and the gills over the stern. They sank leaving a trail of phosphorescence in the water. The 
dolphin was cold and a leprous grey-white now in the starlight and the old man skinned one side of 
him while he held his right foot on the fish´s head. Then he turned him over and skinned the other 
side and cut each side off from the head down to the tail. 

He slid the carcass overboard and looked to see if there was any swirl in the water. But 
there was only the light of its slow descent. He turned then and placed the two flying fish inside in 
the fillets of fish and putting his knife back in its sheath, he worked his way slowly back to the bow. 
His back was bent with the weight of the line across it and he carried the fish in his right hand.” 
(Idem: 66-67)  

 
 

A abundância de detalhes na representação do labor pós-caça tem um intuito retórico 

explícito: criar, por hipotipose, uma ilusão de visibilidade que permitisse ratificar a cena 

através do olhar cúmplice do leitor, testemunha inserta na diegese. Os movimentos do herói 

são acompanhados pelo olhar cadenciado do intérprete, que os institui e presentifica, como 

se ambos coincidissem na ficção da identidade. Aparecem no texto sustentados por uma 

opulência de verbos de acção que lhes molda os contornos, definindo, consequentemente, o 

rumo da sua movimentação em palco. Assim, nos predicados de valor espacial, como por 

exemplo, “ back in the stern he turned”, “back in the bow”, “He leaned over”, observamos os 
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seus movimentos rotatórios, sinal de uma auto-transcendência figurada por metonímia. Nos 

verbos de incisão, percebemos os gestos acutilantes que respondem pela fragmentação do 

todo e desvelam o término da continuidade mágica entre o autor e a obra, como sejam: “He 

put one of the feet on the fish and slit him”, “he put his knife down ad gutted him”, “he slit it 

open”, “he … skinned the other side and cut side off from the head down to the tail”, “He 

slid the carcass”.  

A simetria que se estabelece entre a acção destrutiva do herói e a desconjunção do 

peixe, que passa de corpo uno e indivisível a fragmentos desconexos, mostra quão íntima é a 

unidade entre a causa e o efeito, de tal forma que não seria concebível imaginar-se que uma 

mão escondida pudesse operar a metamorfose. O que Hemingway mostra, na exposição 

explícita deste acto ignóbil, é juntura de que procede a unidade entre sujeito e objecto, ou a 

forma relacional da sua constituição. Donde a importância da anatomia, que lhe suporta os 

gestos e com eles tece a urdidura chamada pesca.  

As suas mãos são visíveis, expressivas, quase autónomas, chegando mesmo a ter 

valor narrativo próprio, tão intenso é o pendor antropomórfico que a retórica lhes consente: 

revelam-se sobreeminentes ao contínuo físico, como se delas brotasse, por intersecção da 

vontade, a origem do mundo. Desempenham na diegese um papel central, tributário da 

responsabilidade criadora que lhes incumbe, e sublinham, a par e passo, a figura que moldam 

de seus dedos ágeis. Munido de cinzel, o velho pescador lavra na pedra a marca da sua 

sensibilidade. E, em cada forma esculpida, rouba inércia à matéria, que às suas mãos se 

revela inexoravelmente plástica. As qualidades atribuídas ao peixe, a de estar frio e a de ter 

uma coloração de um branco cendrado à luz das estrelas, por exemplo, bem como a súmula 

de fragmentos em que se decompõe até ser visto como um clarão apenas, ou um rasto de 

fosforescência legado pelas tripas e guelras arremessadas ao mar, são emanações do gesto 

metamórfico que lhes dá vida.  

As suas mãos concebem, articulam, juntam, mas também golpeiam, matam e voltam 

a desferir. E, nesta duplicidade convocada por antítese, destroem para criar e inversamente. 

A sua acção nem sempre é consentânea, por vezes até, tristemente assimétrica, contudo, 

governadas por uma vontade que excede os limites da razão, as mãos suprem imperfeições e 

amparam-se na hipérbole da anatomia: a esquerda, traiçoeira, mantém passada aos ombros a 

tensão da linha; a direita, altaneira, desembainha a faca, executa o vil trabalho de cortar, 

abrir, estripar e escamar, ambas auxiliadas pela posição máscula do pé direito colocado sobre 

a cabeça do animal. Mas é também por via da mão direita que o peixe se ergue como um 

troféu de batalha, diante do intérprete que o autentica. Finalmente, é pelas suas mãos que os 
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peixes-voadores e os filetes saem de dentro do animal esventrado, como se o animal 

renascesse das cinzas e desvelasse, no esplendor da desconjunção, uma qualidade 

remanescente: a sua eterna fosforescência. 

De regresso, o velho pescador pousa a linha e os instrumentos com que golpeou o 

peixe, descansa com a mão esquerda na amurada e lava os peixes-voadores, herança que 

procurou e encontrou na incisura. É, de novo, com a mão direita ainda fosforescente do 

escamar do peixe, que observa a corrente e nota que o seu impacto sobre ela é menor, o que 

lhe confere renovada esperança na consecução do seu projecto. As partículas fosforescentes 

que se libertam para a corrente, flutuando lentamente à deriva quando o pescador esfrega a 

sua mão contra a madeira do esquife, cristalizam a visão premonitória do gesto que o há-de 

fundar pescador. Os fragmentos infinitamente reduzidos que se espraiam na corrente 

universal, procedentes da mão que por contiguidade se conservava fosforescente, são 

minúsculas emanações do gesto que há-de refrear o ímpeto da maré, gravando o seu cunho 

na dobra da onda.  

O enfraquecimento da corrente, observado na força relativa da água contra a mão, é 

um sinal evidente de que o peixe se encontraria a descansar, o que o leva a equacionar a 

oportunidade de comer o peixe que preparou e também de dormir, aproveitando 

estrategicamente o interregno. Enquanto come um pedaço do dorado e um dos peixes-

voadores esventrado e sem cabeça, sob o olhar testemunhal das estrelas, reflecte sobre a 

diferença entre alimentar-se de peixe cru ou de peixe cozinhado, preterindo claramente o 

primeiro ao segundo, e em mais um gesto monológico, admoesta-se sobre a imprevidência 

de não ter provido maneira de compensar a falta de sal e limão para a culinária. O sabor do 

dorado não radica no peixe, mas na maneira como ele se apresenta: cru, é miserável; 

cozinhado, torna-se excelente. «“What an excellent fish dolphin is to eat cooked,” he said. 

“And what a miserable fish raw. I will never go in a boat again without salt or limes. If I had 

brains I would have splashed water on the bow all day and drying, it would have made salt, 

he thought. » (Idem: 68).  A discrepância é radical e tem origem na consideração da maneira 

ao invés do objecto, entendido como a coisa em si kantiana138. A leitura analéptica do seu 

acto mostra-lhe quão imprudente fora não ter molhado a popa: impediu que a água, secando, 

lhe desse sal. Apesar de só ter apanhado o peixe no ocaso do dia, censura a sua falta de 

clarividência, já que deveria ter previsto maneiras de obter recursos, e descreve 

metaforicamente a sua irreflexão: “If I had brains”. Observa, não obstante, que tentou 

                                                           
138 Immanuel Kant, Kritik der Reinen Vernunft, Manuela Pinto dos Santos e Alexandre Fradique Morujão, trads., in Crítica da Razão Pura 
Alexandre Fradique Morujão, introd., ed. (Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1994). 
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compensar esta ausência de ponderação, mastigando-o bem a fim de não ficar agoniado: 

«But then I did not hook the dolphin until almost sunset. Still it was a lack of preparation: 

But I have chewed it all well and I am not nauseated. » (Idem: 68).  Substitui a falta de 

ingredientes para a culinária por um processo fisiológico de trituração, qual cozinha de 

imitação que opera a metamorfose dos alimentos no acto de os decompor.  

O que o seu gesto mostra é que o peixe, como qualquer outro elemento, ainda que no 

estado cru ou simples, pode ser alterado por intercessão de quem ouse proceder à sua 

transformação. Esta tese parece contrariar a tradição filosófica que toma a indivisibilidade 

dos elementos, ditos simples, como premissa, ao invés de presumir que o seu carácter 

relacional é o ponto de partida. A distância é incomensurável e traduz-se no gesto de 

acreditar, ou não, na conversibilidade dos elementos. Aos poucos, o hábito da auto-crítica 

intromete-se nas acções do velho pescador, que, sabendo-se constitutivamente débil, revê 

todos os seus actos, de modo a poder corrigi-los. 

 

 Monstros e metamorfoses 

 

O céu de estrelas reluzentes que acompanhou a sua meditação sobre o valor da 

irmandade, e testemunhou depois o vil labor, desvanece-se gradualmente, sob efeito das 

nuvens que se compactam a leste, elidindo a acção do vento e criando no herói a impressão 

de que se move num desfiladeiro: «The sky was clouding over to the east and one after 

another the stars he knew were gone. It looked now as though he were moving into a great 

canyon of clouds and the wind had dropped. » (Idem: 68). A clarividência que no passado 

reclamou tolda-se, agora, na ilusão de continuidade em que se vê de súbito imerso. A 

mudança de cenário segue a diferença de percepção que o seu gesto subtilmente traduz. É o 

reflexo das suas escolhas e, neste caso, serve de intróito à decisão de finalmente descansar, 

aproveitando tacticamente a serenidade do jogo: «Rig now to get some sleep, old man, while 

the fish is calm and steady.» (Idem: 68). Todavia, o velho lobo-do-mar jamais adormecerá 

sem antes prevenir a eventualidade de uma investida rival: sustém fortemente a linha na mão 

direita, projectando o peso do corpo contra a madeira da proa, e, passando o fio levemente 

para baixo, cinge-o à mão esquerda. O propósito era aguentar a linha com a direita e, no caso 

de se distrair no sono, ter a esquerda como meio de advertência. Não havendo estados 

inócuos nem gratuitos em Hemingway, já que é da mão visível e indiscreta que se tecem as 

junturas, o adormecimento é um correlato da sua deliberação, ao invés de uma circunstância 

desgovernada capaz de assolar o homem no âmago da sua responsabilidade. O sono é 
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necessário, contudo prorrogável, pelo que, utilizado à mercê dos interesses que se oferecem 

ponderar numa situação específica.  

Os leões que, ao entardecer, deambulavam como gatinhos ante do seu olhar pueril 

não retornam, translúcidos, do branco areal das praias africanas para o sonho da maturidade. 

A angústia intromete-se no seu pensamento imagético e traduz a visão pretérita dos leões na 

imagem actual de um imenso bando de porcos-marinhos na época do cio, que se elevam em 

saltos múltiplos, regressando depois à cavidade aberta na água aquando da ascensão. O 

desejo invicto de matar o peixe, transformado em obsessão, corrompe a reminiscência e 

mistura-se com a visão lúgubre do passado. O sincretismo mnésico que advém desta 

conjugação temporal devolve-lhe uma imagem compósita de si que, sob a forma de um 

desdobramento auto-reflexivo, o expõe como personagem da narrativa de que é autor. Revê-

se na aldeia, deitado na sua cama, com o braço direito dormente, pois que sobre ele pousara a 

cabeça, arrefecido pela nortada que então soprava. As condições em que decerto adormecera 

exprimem, pelo efeito, as agruras da vida a bordo, e a imagem de frio e dor que o sono da 

maturidade lhe traz funde-se na visão longínqua de si, transfigurando a intimidade do seu 

leito num lugar inóspito e estranho. Esta passagem derroga a ilusão de continuidade temporal 

e mostra quão visível é a mão que sustém a linha. Representado à mais ínfima comoção, o 

acto de pesca é exemplo do valor atribuído ao medium, pois que nele se edifica o sonho do 

gesto fundador. 

 

He lay forward cramping himself against the line with all of his body, putting all his 
weight on to his right hand, and he was asleep. 

He did not dream of the lions but instead of a vast school of porpoise that stretched for 
eight or ten miles and it was in the time of their mating and they would leap high into the air and 
return into the same hole they had made in the water when they leaped. 

Then he dreamed that he was in a village on his bed and there was a norther and he was 
very cold and his right arm was asleep because his head had rested on it instead of a pillow. 

After that he began to dream of the long yellow beach and he saw the first of the lions 
come down onto it in the early dark and then the other lions came and he rested his chin on the 
wood of the bows where the ship lay anchored with the evening off-shore breeze and he waited to 
see if there would be more lions and he was happy. 

The moon had been up for a long time but he slept on and the fish pulled on steadily and 
the boat moved into the tunnel of clouds. (Idem: 69) 

 
 

Entretido nas imagens que o sono lhe oferece, o velho continua adormecido, e o 

animal puxa-o regularmente, ambos caminhando pelo desfiladeiro de nuvens que rasga o céu 

estrelado. Dá-se, então, uma nova mudança de cenário: o nascimento da lua, que anuncia 

subtilmente uma diferença na ordem dos acontecimentos. O velho é acordado pelo ímpeto do 

seu punho direito contra o rosto e pelo ardor da linha em volta da mão. Compreende, pelos 

sinais, que o animal está de volta ao combate e reage de pronto às debilidades do seu corpo: 
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trava com a mão direita a dormência da esquerda, até que esta encontre a linha. Então, faz 

força com o corpo para trás, reagindo ao impulso do peixe com as costas, que o queimam, e 

é com a mão esquerda que suporta todo o esforço, apesar da violência que a corta. A 

resistência do pescador ao movimento do peixe é a confirmação gradual da sua autoridade.  

A visão dos porcos-marinhos saltando nas águas do mar funde-se com a imagem do 

leito, doravante inóspito, e reencontra o primeiro leão que descia pelas praias de África ao 

crepúsculo, enquanto ele esperava, feliz, pelo aparecimento de outros. O sonho da 

maturidade não tem origem no regresso do conteúdo da infância, inicia-se na angústia da 

pesca, que se intromete, perfidamente, contaminando o sossego da vida doméstica para 

reedificar aos olhos da maturidade a longínqua visão pueril. É na figura heteróclita de 

porcos-marinhos e leões que a consciência dilacerada procura a felicidade perdida. Os leões 

são o efeito do olhar composicional que sobrevive na imagem sinestésica da África 

renascida. Vêm ao encontro do pescador, que os aguarda feliz, no lugar onde está ancorado o 

seu navio de sonhos. Vêm, dissimulados de porcos-marinhos na época do cio, invadindo a 

intimidade do leito, como resposta a um vazio de ser.  

O reinício do combate, assinalado pelo forte impulso do peixe sobre a cana, tem 

como consequência a projecção do velho contra a proa, ficando com o rosto imerso no filete 

dorado, de que não pode libertar-se. O contacto do pescador com o animal estripado é 

nauseante, porque lhe volve a imagem crua do seu gesto vil, forçando-o a uma proximidade 

incestuosa. A intimidade abrupta que o movimento do peixe lhe causa é o prato que a 

vingança lhe serve frio. A memória da fêmea morta e esventrada pelos golpes incisivos da 

mão que a arrebatou, criminosamente, ao macho enamorado torna-se agora vívida e 

intensifica a luta, porquanto lhe ateia a mais profunda repugnância pelo acto cometido.  

O jogo táctico de resistência é amplificado pela desmoralização do adversário. O 

desejo de um recrudescimento bélico assim como a determinação de uma estratégia que vise 

a aniquilação da força oponente são finalmente assumidas pelo pescador, que ousa, pela 

primeira vez na história, exprimir no plural o seu pensamento: «This is what we waited for, 

he thought. So now let us take it. » (Idem: 70). Movido pelo desejo de vingar o golpe 

sofrido, dirige-se a si mesmo, como faria um treinador a um campeão, e exorta-se a uma 

atitude digna de um vencedor: «Make him pay for the line, he thought. Make him pay for it.» 

(Idem: 70). A ausência de gratuidade nas acções revela-se, aqui, sob a forma de uma dívida 

por danos causados ou, na linguagem do jogo, como uma desforra, similar a que sucedera ao 

herói quando, na taberna de Casablanca, pugnou até ao limite das suas forças pelo 

reconhecimento de um nome: Santiago el campeón.  
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A exacerbação da coragem para a luta é o produto metonímico da leitura de sinais, 

que o peixe, ainda oculto, emana do seu reduto subaquático, como se ambos participassem 

de uma conversa enviesada, afim de todos os gestos de imitação que, desde os tempos 

remotos em que o pescador bailava sob o olhar complacente do rapaz, lhe moldam o 

carácter. O velho não pode ver o seu peixe, que permanece obstinadamente imerso nas 

profundezas, mas adivinha-lhe a presença e interpreta-lhe as intenções, por via do som que o 

rebentar do oceano e a queda propagam: «He could not see the fish´s jumps but only heard 

the breaking of the ocean and the heavy splash as he fell. » (Idem: 70). A falta de um corpo 

que sacie o seu desejo visual é compensada pelo treino da audição, que desempenha aqui um 

papel supletivo indispensável, porquanto guia o pescador da leitura de indícios à completa 

desocultação da figura.  

É por via desta percepção incompleta, pelo que suprível pela educação dos sentidos, 

que o pescador vai construindo o seu projecto de identidade. Além de se focalizar nos sinais 

que dimanam do fundo oceânico e se exprimem, à superfície, pela representação dos seus 

efeitos, o pescador resiste à dor e, apesar dela, toma as decisões necessárias à prossecução do 

combate. A sua atenção aos pormenores é cada vez mais complexa, pois que da diversidade 

de fenómenos percebidos retira constantes benefícios tácticos e posicionais. A velocidade da 

linha corta-lhe as mãos, porém, sabendo que tal poderia suceder, tenta sustê-la nas partes 

calosas, mais resistentes ao impacto do que a palma ou os dedos. Nessa altura, lembra-se de 

que, se o rapaz ali estivesse, molharia as voltas da linha para lhe atenuar a dor, e repete três 

vezes a expressão condicional da sua impossibilidade: «If the boy was here…Yes. If the boy 

were here. If the boy were here.» (Idem:70-71). As palavras entoadas neste refrão, pela 

primeira vez destituídas de aspas, funcionam como um rito verbal cujo propósito é o de 

exorcizar o seu conteúdo. Assim, a ausência do rapaz é suprida no jogo irónico da sua 

reevocação: as palavras perdem a seriedade declarativa que as constitui veículos de 

enunciação e convertem-se no objecto exclusivo do seu enfoque. Adornam-se, com traje de 

gala, para a festa que há muito aguardam e de que pressentem a aproximação. Ornam-se a 

rigor para cobrir o dorso do peixe, quando este irromper, majestoso, à tona de água. 

 

V. A náusea 

   

A vingança declarada pelo pescador inicia-se no momento em que, percebendo no 

correr da linha um abrandamento efectivo do contra-ataque, ergue a cabeça, libertando-a do 

bocado de peixe que a sua face esmagou: «The line went out and out and out and out but it 
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was slowing now and he was making the fish earn each inch of it. Now he got his head up 

from the wood and out of the slice of fish that his cheek had crushed. » (Idem: 71). Esta é a 

tromba canora que prediz o recrudescimento da batalha, o sinal da ofensiva em que há-de 

exprimir-se o seu gesto futuro: fazer com que o peixe lhe pague o elevado custo da 

intimidade nauseante a que, inadvertidamente, o coagiu. O contacto abrupto com os 

fragmentos do animal golpeado não serve apenas de mnemónica à consciência culposa que 

operou o gesto mortífero, instiga-a a atentar contra o causador de tal dano, porque a feriu de 

morte, desfigurando-a na amputação do livre-arbítrio. Mais do que uma questão de 

repugnância física materializada na náusea da proximidade, o que está em causa é a 

integridade moral de quem sabe que o cerne da sua irredutibilidade mora na deliberação, e se 

vê dela coarctado. O velho não pode consentir que aquele animal feroz o mutile e, antes 

mesmo que lhe desfira um golpe fatídico, reage em legítima defesa, com a destreza do corpo 

e o vigor da alma.  

De cabeça levantada, o pescador põe-se de joelhos e, por fim, lentamente de pé. As 

mudanças na posição do seu corpo representam, in crescendo, a constância de ânimo que o 

move a prosseguir rumo à vitória. A cedência de linha mostra-lhe que conquista terreno 

sobre o adversário invisível, a quem incumbe o obstáculo adicional de se debater contra a 

resistência deste atrito lançado à água. Considera retrospectivamente a sua posição e admite 

que o opositor já se encontra fragilizado. Em primeiro lugar, porque as insistentes elevações 

à superfície haviam enchido de ar os sacos ao longo do dorso; em segundo lugar, porque não 

pode descer para morrer de onde não seja possível soerguê-lo. Imagina que, nesta posição, o 

animal ande brevemente em círculo, o que o obriga a ficar atento a fim de não perder a 

oportunidade da captura.  

A sua acção é vigilante, como acautela a situação de jogo, embora entrecortada de 

reflexões sobre os motivos do adversário e as probabilidades do seu agir. Interroga-se sobre 

as razões que poderão ter levado o animal a reagir daquela forma inopinada e, coerente com 

o seu pensamento antropomórfico, presume que a fome o tenha desesperado, ou talvez o 

medo, despertado pela visão nocturna de algum objecto no mar. E, da equação de 

possibilidades, conclui que esta seria uma hipótese estranha, vinda de um peixe 

aparentemente tão destemido e seguro de si: «I wonder what started him so suddendly? 

Could it have been hunger that made him desperate, or was he frightened by something in 

the night? Maybe he suddenly felt fear. But he was such a calm, strong fish and he seemed 

so fearless and so confident. It is strange.» (Idem: 71). Os atributos que não reconhece ao seu 

peixe transfere-os para si mesmo e, nas suas auto-exortações monológicas, bem como nos 
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comentários com que acompanha criticamente o seu agir, considera-se gradualmente mais 

corajoso. «“You better be fearless and confident yourself, old man, he said. » (Idem: 71). Vê 

sinais deste fortalecimento no modo heróico como suporta a dor, não desistindo nunca de 

oferecer resistência ao inimigo, pese embora a intensidade e a constância do sofrimento. Esta 

lição, desenvolveu-a na taberna de Casablanca, mas aprendeu-a precocemente, a bordo do 

navio em que seguia viagem rumo a África, quando, ao entardecer, viu nos extensos areais 

que a sua imaginação cristalizou leões brincando como dóceis gatinhos.  

Com todo o vigor do seu corpo, repete o gesto intrépido com que assustou o 

adversário e, por sua via, repele a proximidade involuntária com o filete: sustendo o fio de 

pesca com a mão esquerda e com os ombros, debruça-se para apanhar água com a concha da 

mão direita, de forma a remover a mais ínfima partícula de peixe depositada no seu rosto. O 

pescador sabe que o seu projecto de identidade não pode ser corrompido pelos resquícios de 

um movimento incompleto. Sabe que o seu gesto é fundador e não pode ser maculado por 

uma continuidade transitiva com o mundo. Será pescador por via da metamorfose que o há-

de converter, e nunca por ostentar na face os destroços de um gesto inacabado.  

Com a mão direita na água salgada, o pescador apercebe-se do fulgor que antecede o 

raiar do dia e lê no movimento do peixe a sua orientação para leste, que interpreta como 

indício de cansaço, já que o animal se move a favor da corrente. Tendo retirado da água a 

mão direita, observa-a, manifestando comprazimento pelo seu estado de conservação, e 

conclui, em sinal de auto-encorajamento, que a dor é incapaz de derrotar um homem: «“ It is 

not bad,” he said. “And pain does not matter to a man.”» (Idem: 72). Traça-se, neste ponto, 

uma diferença incomensurável entre o pescador e o peixe: o primeiro, constitutivamente 

imperfeito, resiste ao sofrimento com pujança de ânimo e, dotado de uma singular 

fosforescência, reinventa-se permanentemente; o segundo, imponente, está confinado aos 

limites da anatomia e não dispõe de meios próprios de compensação.  

O velho altera a posição do esforço, com o cuidado de não abrir os golpes na mão 

direita, e leva a esquerda ao mar. Pese embora a fragilidade que lhe é constitutiva, elogia-lhe 

o desempenho, ainda que a acção em que interveio não fosse particularmente gloriosa: 

«“You did not do so badly for something worthless,” he said to his left hand. “But there was 

a moment when I could not find you.” » (Idem: 72). O seu pensamento é, então, invadido por 

indagações melancólicas sobre a assimetria constitutiva das suas mãos, e em particular, sobre 

o facto de a esquerda nunca ter sido capaz de compensar a sua imperfeição, apesar das 

oportunidades de aprendizagem. As cãibras, vestígios de traição do próprio corpo, eram o 

seu maior défice, o que o leva a admitir que, se tal facto voltasse a ocorrer, melhor seria 
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amputá-la. Mas, percebendo-se excessivamente emocional e pouco crítico, logo revoga esta 

afirmação com o argumento de que não estaria a proceder com clareza.  

 

Why was I not born with two good hands? He thought. Perhaps it was my fault in not 
training that one properly. But God knows he has had enough chances to learn. He did not do so 
badly in the night, though, and he has only cramped once. If he cramps again let the line cut him off. 

When he thought that he knew that he was not being clear-headed and he thought he 
should chew some more of the dolphin. But I can´t, he told himself. It is better to be light-headed 
than to lose your strength from nausea. And I know I cannot keep it if I eat it since my face was in 
it. I will kep it for an emergency until it goes bad. But it is too late to try for strength now through 
nourishment. You´re stupid, he told himself. Eat the other flying fish. (Idem: 73) 

 
 

Esta reflexão sobre si mesmo, que vê as mãos como sinédoque da pessoa, prova-lhe 

que a imperfeição anatómica é, à semelhança das cinzas na paisagem destroçada, uma 

possibilidade de constante renascimento. Se a velha Seney continuasse a existir, íntegra e 

forte, quando Nick Adams a ela recolheu, jamais teria procurado o lago para ver as trutas; se 

as mãos do velho fossem excelsas na simetria, jamais se teria reinventado no esforço e 

desconheceria a exiguidade que desperta a auto-transcendência. Se o velho tivesse uma 

identidade a priori, jamais teria pugnado pela sua auto-determinação. Se, à semelhança das 

árvores, dos rios, dos montes e de todos os outros elementos da natureza, o homem tivesse 

uma substância robusta, jamais precisaria de se revelar num gesto fundador. Mas este é, 

paradoxalmente, o maior sinal da sua força. Que o homem seja frágil e mortal é, no mundo 

de Hemingway, a condição do seu eterno renascer.  

Quando o velho percebe que o excesso de emoção lhe tolda a inteligência, reage com 

a recomendação de que lhe é imperioso mastigar um pouco do peixe que preparou. Ao 

considerar esta possibilidade, vem-lhe à memória o ímpeto rival que o arremessou contra o 

filete dorado, tendo ficado por instantes prisioneiro de uma repugnante intimidade com o 

animal já morto e desfigurado. Conclui, então, que mais vale continuar cativo de um 

pensamento débil do que aviltá-lo na satisfação imediata do seu apetite de clareza. Aceitar 

comer o peixe depois de ter sido abjectamente humilhado pelo inimigo seria render-se à 

omnipotência adversa e, assim, demitir-se de pugnar pela sua auto-afirmação. O velho 

jamais podia consentir que o animal o atingisse, despojando-o de livre escolha, pelo que, não 

obstante a necessidade de revigorar um discernimento cada vez mais ténue, jamais anuiria, 

sob pena de ficar nauseado e perder a réstia de coragem que o move.  

 Para este homem em busca de identidade, os meios que se oferecem à vivificação do 

seu pensamento não lhe servem, e nem a clareza é um valor sobreponível à força anímica 

que subtende o gesto fundador. Assim sendo, o herói decide guardar o animal para uma 

emergência, na expectativa de que venha a corromper-se, e, conduzido por um raciocínio 
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indistinto, já que não pôde ser nutrido, atenua a ocorrência com a observação do seu 

anacronismo: era tarde demais para tentar suprir forças por via da alimentação. Mas, logo de 

seguida, apercebe-se da sua estultícia por não ter considerado a única hipótese de nutrição 

insusceptível de o perverter, ingerir o peixe remanescente, e aconselha-a a si mesmo: «But it 

is too late to try for strength now through nourishment. You´re stupid, he told himself. Eat 

the other flying fish. » (Idem: 73). 

A estupidez, predicado que imputa a si próprio por não ter sido capaz de 

imediatamente suprir a falta do dorado, esbate-se, no momento em que o pescador vê no 

peixe-voador uma maneira de compensar a escassez de géneros. Deste, afirma que é o mais 

alimentício de todos os animais subaquáticos, porque a oportunidade do seu uso assim o 

determina. Não que as suas propriedades nutricionais sejam química e fisiologicamente mais 

elevadas do que as dos restantes peixes, mas o seu valor alimentício é mais intenso porque 

num particular momento de carência permitiu compensar a perda, respondendo duplamente 

aos anseios do velho homem. Assim como o rival de jogo é de todos o mais sublime, assim é 

este o mais nutritivo, já que responde com eficácia à premência da substituição. O peixe 

invisível é de todos o mais prodigioso; o peixe substituto destrona o original ausente. São 

ambos produtos de um desejo de ser. 

 

 As voltas da contra-dança 

 

Revigorado, e tendo como cenário o nascimento do sol, que brilha pela terceira vez, o 

velho percebe que o peixe se agita nas águas profundas, embora não lhe seja possível, só 

pelo movimento da cana, ver a sua dança circular. Reage às voltas com um balancear de 

corpo, semelhante à contra-dança com que procuraria exibir-se ao oponente, na tentativa de 

o impressionar. Assim, deixava-se levar pelo jogo de sedução em que o primeiro a comover-

se, arrastado pelo fascínio dos passos alheios, seria o primeiro a morrer. 

 Atento aos indícios subaquáticos, o pescador curva-se para tentar uma aproximação 

do animal e, assim, afasta-se levemente da posição que ocupava. O bailado do peixe, não 

consegue vislumbrá-lo a partir do seu ponto actual de observação, porém, consegue imaginá-

lo através dos sinais: quando se apercebe de que a linha está mais folgada, reage, tentando 

puxá-la lentamente com a mão direita, e, no momento em que atinge o ponto, o pescador usa 

o seu corpo para puxar, numa espécie de ensaio geral antes da grande captura. 

 Este gesto permite-lhe adivinhar que o peixe desenha um amplo movimento 

rotatório, indício da sua aproximação à superfície, o que lhe revigora a esperança de o 
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aprisionar a curto trecho. E, quando se compraz em mirar as minúsculas gotas de água que 

ladeiam a linha, retesada ao ponto de rotura, eis que esta se lhe escapa e, ante o olhar 

contrariado do velho homem que, ajoelhado, implorava já o fim deste longo e extenuante 

debate, o fio regressa de novo ao mar alto. Tinha sido um ensaio falhado. 

 Contudo, Santiago, que tinha olhos invictos e mãos aguerridas, jamais poderia 

consentir que o seu projecto fundador se esvanecesse na aceitação resignada da derrota. 

Reavalia o sucedido, com a distância que a clareza requer, e observa que o peixe estaria 

decerto a percorrer a parte mais lassa da sua volta, o que implicava da sua parte novas 

decisões práticas: continuar a suster a linha com quanta força tivesse, já que a tensão 

encurtaria de cada vez o círculo, permitindo-lhe revê-lo em breve, e encontrar maneiras de o 

persuadir antes de o aniquilar: 

 

The sun was rising for the third time since he had put to sea when the fish started to circle. 
He could not see by the slant of the line that the fish was circling. It was too early for that. 

He just felt a faint slackening of the pressure of the line and he commenced to pull on it gently with 
his right hand. It tightened, as always, but just when he reached the point where it would break, line 
began to come in. He slipped his shoulders and head from under the line and began to pull in line 
steadily and gently. He used both of his hands in a swinging motion and tried to do the pulling as 
much as he could with his body and his legs. His old legs and shoulders pivoted with the swinging 
of the pulling. 

“It is a very big circle,” he said. “But he is circling.” 
Then the line would not come in any more and he held it until he saw the drops jumping 

from it in the sun. Then he started out and the old man knelt down and let it go grudgingly back into 
the dark water. (Idem: 73-74) 

 
 

O círculo, figura geométrica que rege esta passagem, é a imagem da conexão 

desejada entre o pescador e o seu peixe, a forma primitiva da unidade em que há-de 

metamorfosear-se a antítese gerada nos oitenta e quatro dias de escassez e aprofundada no 

vaguear do oceano. A tentativa frustrada de constituir o vínculo substancial inscreve a perda 

no âmago do acto piscatório e sugere, consequentemente, a sua volubilidade. A 

disseminação abrupta do esforço, mantido por dias de esperança e pertinácia, é a prova de que a 

vitória do pescador é consubstancial ao gesto que a sustenta. Enquanto o peixe molda 

vagarosamente o seu círculo, o velho resiste estoicamente ao desenho do adversário, que 

surge, horas depois, esculpido na forma de uma sobre-humana extenuação: “But the fish kept 

on circling slowly and the old man was wet with sweat and tired deep into his bones two 

hours later” (Idem:74). Ligados por um fio, depois por uma circunferência, finalmente por 

uma gota de suor, ambos partilham uma continuidade metonímica que se ergue como 

emblema da relação entre o velho e o mar ou, in extenso, alegoria da pesca como gesto 

fundador. O efeito da perseverança do velho, pese embora a tentativa frustrada de captura, 
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manifesta-se na redução das esferas concêntricas que enformam o movimento do peixe, o 

que é já revelador de uma elevação do animal em relação à superfície.  

À medida que a sua capacidade deliberativa se adensa, fruto dos reajustes posicionais 

a que se vê obrigado no cumprimento do seu projecto, o pescador, inicialmente votado à 

leitura exclusiva de sinais, passa de um estado de derrogação do olhar até à sua progressiva 

afirmação, como se, em virtude do esforço para ver, acedesse finalmente a uma lente de 

observação. A sua acuidade, todavia, ainda é grosseira: a paisagem ergue-se diante do seu 

olhar em construção como um negrume informe e persistente, emanação do cansaço a que a 

pujança da luta o conduz. Durante uma hora, o pescador só vê malhas negras, e os seus 

olhos, assim como o golpe na testa, ardem-lhe de suor. A obscuridade, contudo, não o 

amedronta, associa-a à extenuação, mas o que verdadeiramente o preocupa é a sensação de 

vertigem que dele se apossa: «For an hour the old man had been seeing black spots before 

his eyes and the sweat salted his eyes and salted the cut under his eye and on his forehead. 

He was not afraid of the black spots. They were normal at the tension that he was pulling on 

the line. Twice, though, he had felt faint and dizzy and that had worried him. » (Idem: 74). 

Que haja partes anatomicamente débeis, assimétricas até, não lhe causa pavor, mas 

que o todo seja invadido por uma atrofia que o impeça de reagir, arrastando-o para a derrota, 

era assustador. Implora a Deus que não o abandone, agora que o peixe está quase a vir, e 

promete que há-de rezar cem Pais-Nossos e cem Ave-Marias: «“ I could not fail myself and 

die on a fish like this,” he said. “Now that I have him coming so beautifully, God help me 

endure. I´ll say a hundred Our Fathers and a hundred Hail Marys. But I cannot say them 

now.”» (Idem: 74-75). Mais do que enunciar fórmulas religiosas com vista à obtenção de um 

benefício, o pescador percebe que é na reencarnação do sofrimento heróico de DiMaggio que 

mora a fé. 

Adensa-se o contacto entre o pescador e o peixe, no destemido impulso do animal 

sobre a linha, coagindo o velho, já exausto, a um movimento suplementar de apoio para o 

que convoca a destreza de ambas as mãos. À medida que o animal prorroga o seu bailado 

subaquático, os círculos encurtam-se. O ímpeto brutal sobre a linha, que o pescador 

identifica como um indício de que o peixe estaria a bater no chumbo com o dardo, pode ser 

pernicioso à captura, já que, se saltar, dilatará a ferida do anzol e libertar-se-á. O que lhe 

convém, nesta situação de jogo, é que o animal continue a esboçar uma circunferência na 

geometria marinha até que, de redução em redução, a última volta permita que a 

contiguidade se transforme em tangência. No monólogo, o velho pede reiteradamente ao 

peixe que não salte, sabendo, todavia, que as suas palavras não lograrão alcançar o 
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intérprete, constitutivamente incapaz de reciprocidade verbal. «“Don´t jump, fish,” he said. 

“Don´t jump.”» (Idem: 75). Tal facto confere ao seu rogo um valor discursivo nulo, embora 

de extrema importância na auto-exortação monológica a que procede, a fim de se manter em 

luta.  

Percebendo a urgência de uma intervenção ofensiva, o velho delibera prorrogar 

estrategicamente a dor do adversário: «I must hold his pain where it is, he thought. Mine 

does not matter. I can control mine. But his pain could drive him mad. » (Idem: 75). O 

sofrimento do pescador é refreável, e até elidível, bastando para tal que lhe ofereça 

resistência, o que sucede porque guarda memória da sua auto-compensação pretérita. Ao 

contrário, a dor do peixe, subjugada à falta de consciência de si, pode facilmente transpor os 

limites do sofrível e perverter a sua sobrevivência. Embora irmanados no azul invicto, os 

seus caminhos apartam-se: o animal sobrevive num instinto de defesa matizado de vingança; 

o homem, imitador congénito, vive do desejo de ser, conquistando para si próprio um pedaço 

de vida alheia. E, na decisão de estender o padecimento adverso, o velho cumpria o seu 

intento original, arruinando gradativamente o bicho, não pela exuberância física, parca no 

alcance, mas pelo poder da persuasão: «Now, I must convince him and then I must kill him.» 

(Idem: 74). 

Na sequência desta manifestação de autoridade, sinal de uma supremacia emergente, 

eis que o animal obedece aos ditames do mestre, seu criador: deixa de bater no arame e 

regressa ao tracejar de um novo círculo. O velho recupera linha, indício da sua vantagem 

posicional no jogo, mas sente-se outra vez a desmaiar. Reage, fazendo das mãos conchas que 

mergulha na água para com ela borrifar a nuca, e exprime-se numa sentença auto-exortativa: 

«“I have no cramps,” he said. “He´ll be up soon and I can last. You have to last. Don´t even 

speak of it.” (Idem: 76).  

Nesta frase, o pescador assume, por analogia, que a situação actual do seu corpo, e 

em particular das suas mãos, é melhor do que a antecedente, mas também que lhe é forçoso 

reagir às adversidades. Di-lo, como quem se convence de que afrontará gloriosamente um 

animal feroz, e articula tão intimamente essa hipótese que chega a recusar a própria ideia da 

sua enunciação verbal, não fosse a materialidade da palavra roubar-lhe ânimo para a luta. De 

facto, o uso da linguagem como auxiliar mnemónico destinado a enfatizar o auto-

encorajamento já contém a evidência do seu contrário. Como, de resto, o uso iterativo da 

sensação de desmaio, que se afirma por oposição à força requerida para matar o jogo. Em 

ambos os casos, o que se prova é que esta dança é executada passo a passo, como qualquer 

dança, e convoca a leitura aturada dos intérpretes-bailarinos.  
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Nada é gratuito no universo de Hemingway, pelo que, o homem deve permanecer 

atento, resistindo às manhas do peixe e à traição do próprio corpo. A necessidade de domar o 

adversário pela soberania posicional leva o velho a protelar o descanso, não obstante os 

apelos que o seu corpo, já mortificado, lhe endereça: «He kneeled against the bow and, for a 

moment, slipped the line over his back again. I´ll rest now while he goes out on the circle 

and then stand up and work on him when he comes in, he decided. » (Idem: 76). O que 

jamais faria era desperdiçar a oportunidade de subtrair linha ao animal, quando ele 

completasse autonomamente a sua volta. O repouso é a maior tentação de quem, como ele, 

resiste dias a fio à pressão subaquática do peixe. Mas ceder à vontade do corpo seria perdê-lo 

definitivamente, e perder-se a si mesmo, nessa fatalidade.  

Com a aproximação do animal ao esquife, o velho reage, colocando-se de pé e 

balanceando o corpo a fim de resgatar mais linha ainda. Confessa si próprio que está mais 

cansado do que nunca. Não obstante, revoga este pensamento com observação de que a brisa 

o ajudaria na escultura do seu gesto: « I´m tireder than I have ever been, he thought, and now 

the trade wind is rising. But that will be good to take him in with. I need that badly.» (Idem: 

76). Os esforços que faz para manter erecto o seu corpo frágil são proporcionais à batalha 

que trava para manter vívida a esperança: contra a imperfeição da anatomia, o velho delibera 

prorrogar o descanso, reservando-o para uma ocasião táctica mais oportuna: «“I´ll rest on the 

next turn as he goes out,” he said. “I feel much better. Then in two or thre turns more I will 

have him. » (Idem: 76). 

 

Alguém matou alguma coisa 

 

Enquanto o animal finda a circunferência em redor do esquife, como se delimitasse a 

área de captura com o pescador no meio, desenha-se uma alteração na paisagem que indicia 

uma mudança de cenário. O mar engrossa substancialmente, revelando no sopro da brisa o 

caminho de regresso e, em tom de auto-exortação, o velho conclui: «“A man is never lost at 

sea and it is a long island.”» (Idem:77). A volta, tal como a partida, são o efeito do olhar 

composicional que adivinha, sob os fragmentos desconexos do mundo, como a brisa 

acentuada ou o mar subitamente encorpado, por exemplo, as coordenadas espaciais a partir 

de que reedifica o itinerário de regresso. A percepção destas diferenças, ainda que subtil, não 

é debalde: mostra que nada resta neste cenário de mar que não tenha já o cunho radical de 

quem nele navega. E, porque um homem que resiste nunca se perde, à terceira volta, o 

pescador acede finalmente à visão do seu peixe. E, como nada acontece sem esforço no 
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mundo de Hemingway, o animal também não se revela imediatamente ao pescador. O seu 

olhar articula-o, gradualmente, reconstruindo-o por entre os interstícios divinatórios que o 

seu corpo exibe: 

 
It was on the third turn that he saw the fish first. 
He saw him first as a dark shadow that took so long to pass under the boat that he could 

not believe its length. 
“No,” he said. “He can´t be that big.” 
But he was that big and at the end of this circle he came to the surface only thirty yards 

away and the man saw his tail out of water. It was higher than a big scythe blade and very pale 
lavender above the dark blue water. It raked back and as the fish swam just below the surface the 
old man could see his huge bulk and the purple stripes that banded him. His dorsal fin was down 
and his huge pectorals were spread wide. 

On this circle the old man could see the fish´s eye and the two grey sucking fish that swam 
around him. Sometimes they attached themselves to him. Sometimes they darted off. Sometimes 
they would swim easily in his shadow. They were each over three feet long and when they swam 
fast they lashed their whole bodies like eels. 

The old man was sweating now but from something else besides the sun. On each calm 
and placid turn the fish made he was gaining line and he was sure that in two turns he would have a 
chance to get the harpoon in. 

But I must get him close, close, close, he thought. I mustn´t try for the head. I must get the 
heart. 

“Be calm and strong, old man,” he said. (Idem: 77-78) 
 

 
 

Esta passagem mostra, por via da representação do olhar, uma intensificação da 

contiguidade entre o pescador e o seu peixe ou, in extenso, entre o sujeito da acção e o seu 

objecto. Se tomarmos como ponto de partida o dualismo e nos ativermos à sua configuração 

empirista, diremos que, neste excerto, as qualidades primárias se fundem com as 

secundárias, o que, do ponto de vista de Locke139, por exemplo, seria impensável, visto que 

as primeiras descrevem propriedades essenciais dos objectos, enquanto as segundas, não lhes 

sendo intrínsecas, dependem de quem as percepciona. Ora, no caso em análise, a forma do 

objecto é consubstancial ao acto que a produz, esvaecendo-se o hiato que cinde os termos da 

polaridade, na descrição sintética da visão. 

A percepção de um vulto cada vez mais nítido rasgando o vasto oceano é o efeito 

heteróclito de um gesto que compara os fragmentos do corpo emergente com o fundo 

indistinto sobre o qual se opera a metamorfose. O perfil do animal sobressai gradativamente 

do negrume informe que o gera, e em que se manteve oculto dias a fio, para ganhar a 

precisão sinestésica da relação que o cria. Os traços que o pescador vai reconhecendo, e a 

que atribui o valor de peixe à medida que prossegue a leitura dos sinais à tona de água, não 

são configuráveis como dados imediatos da consciência. A descrição da sua génese é a prova 

desta impossibilidade. 

                                                           
139 Opus cit., p.106 (nota 95). 
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O comprimento do peixe não é um dado matemático dissociável do observador. O 

velho determina-o em função do tempo que espera até vê-lo passar integralmente sob o 

esquife. A cauda só se torna perceptível porque o animal vem umas trinta jardas à superfície, 

tanto quanto pode alcançar a visão deste homem que, então, lhe reconhece atributos de cor e 

tamanho, por analogia com elementos que lhe são familiares: a cauda, por exemplo, não é 

muito alta, é mais alta do que uma grande foice; não é roxa nem lilás, mas cor de alfazema 

pálida, e ergue-se acima da água que, por sua vez, não é de um azul cerúleo, mas de um azul 

obscuro. Da mesma forma, a barbatana dorsal, retraída; as peitorais, medonhas e abertas de 

par em par; o bojo e as listras de púrpura que o enfaixam só são visíveis porque o pescador 

vê passar o animal mesmo abaixo da linha de superfície. À sua semelhança, os cardumes de 

reduzidos peixes-ventosas que pululam em seu redor, vivendo uns na sua sombra, outros, 

mais intrépidos, afastando-se para longe como se quisessem libertar-se da sua influência 

dominadora, são imagem da intersecção criada pelo seu olhar composicional. O suor é o elo 

metonímico que estabelece a contiguidade entre o pescador e o peixe, tendo como 

fundamento o contraste entre a placidez do animal, possante, e o sofrimento do pescador, 

marcado pela debilidade constitutiva do corpo, cuja exiguidade excede e, neste esforço de 

auto-compensação, recupera linha, chegando a prever o uso próximo do arpão. 

Este instrumento, usado no clímax da acção para trespassar o animal, responde a uma 

necessidade íntima de união que, num lapso de contiguidade, extingue o dualismo. Quando, 

em solilóquio, o pescador roga por três vezes consecutivas que deseja o seu peixe perto, 

fazendo a si mesmo a advertência de não lhe acertar na cabeça, mas sim no coração, o que 

ele mostra é uma profunda insatisfação diante da possibilidade de apenas compreender o 

animal com os olhos da inteligência, os mesmos que o levaram a estabelecer dimensões, 

cores, formas, movimentos. O velho, que amava e odiava o seu peixe, jamais poderia 

contentar-se em ser seu amigo ou vizinho, já que o antagonismo que lhe instigava o ânimo 

era inconciliável com a assunção de contiguidade. O pescador queria mais. Precisava de 

dominar o animal, apropriando-se inteiramente do seu corpo, como se, por via da cópula 

simbolizada no uso perifrástico do arpão, pudesse tornar-se outro, sendo ele. O seu desígnio 

recomenda força e serenidade: «“Be calm and strong, old man,” he said.» (Idem:78). Os 

olhos não podiam saciar-lhe o apetite devorador, além de que deixariam as mãos numa 

inaceitável posição de subalternidade, o que era humilhante para um pescador. A primeira 

imagem do peixe é o produto compósito do esforço relacional que o leva a perceber, de 

forma gradual e sinestésica, os fragmentos da sua anatomia. A visão do objecto, longe de ser 

um dado imediato dos sentidos, é o resultado da aptidão divinatória em que se molda a sua 
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competência deliberativa. A complexidade do seu gesto revela, na assimetria em que se 

funda o dualismo, a forma primitiva da sua desfiguração. 

Tomando-se como o eixo a partir de que se articula a pesca, o velho observa o dorso 

do bicho na volta subsequente, pese embora a distância relativa que o separa da embarcação, 

e vendo nestes sinais a prova da realidade do seu sonho, amadurece na convicção de que 

granjeará linha abundante para, em breve, desferir o golpe fatal. O arpão não era fruto do 

acaso: tinha sido preparado com a prudência de quem via por antecipação, e estava pronto 

para servir, na hora certa. O desejo de superar o hiato que o mantinha em jogo afirma-se, 

com autoridade, na luta pela aproximação do animal. A tangência torna-se o projecto desta 

volta. Então, com sabedoria e arte, o velho puxa o animal, que se aproxima balanceando a 

sua cauda imponente, para o trazer o mais perto possível do esquife e, vendo que se deita 

numa posição lateral antes de se reerguer, lê neste movimento um indício da sua própria 

soberania: «“I moved him”, the old man said. “I moved him then.”» (Idem: 78).  

Não se julgue, todavia, que a consequência deste gesto é a proclamação do triunfo. O 

esforço para alterar a volta do animal, aproximando-o do esquife, traz-lhe uma nova 

sensação de desmaio, que compensa pela rememoração do juízo sobre o seu próprio acto, «“I 

moved him, he thought. Maybe this time I can get him over” (Idem: 78), e por expressões 

auto-exortativas destinadas às partes do seu corpo que melhor concorrem para o derradeiro 

movimento de apropriação: «Pull, hands, he thought. Hold up, legs. Last for me, head. Last 

for me. You never went. This time I´ll pull him over. » (Idem: 78). As mãos, cerne do labor 

piscatório, e a cabeça, génese da pragmática deliberativa, são assumidas como fulcros do 

debate que opõe o velho ao mar.  

A resistência ao impacto adversativo alicerça-se, por um lado, numa atenção aos 

sinais que emanam do fundo oceano e, por outro, nas múltiplas tentativas de auto-correcção 

anatómica que resultam da vulnerabilidade constitutiva de um corpo, que tende a esvanecer-

se com o esforço ou atraiçoado por si mesmo. A ênfase na exiguidade física, indício da 

humanidade do herói, é a prova de que a superação da derrota não é um dado, mas o efeito 

de um contínuo labor para manter vívida a esperança. A sua diligência, no que concerne o 

ideal de auto-aperfeiçoamento, é a matriz de onde procede o vigor anímico que o conserva 

em jogo, na tentativa de derrogar oitenta e quatro dias de escassez, alimentando-lhe os 

gestos. O empenho na construção da proximidade não logra, todavia, efectivar o contacto 

entre os oponentes, e o pescador rende-se de novo ao destino de ver o seu peixe voltar-se, 

reerguer-se e afastar-se para longe. 
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Esta segunda falha também não o desanima. Como seria isso possível, vindo de um 

homem que luta desde o início contra a sua própria denegação? Volta a compensar a perda, 

exprimindo a certeza da captura numa pergunta retórica em que se assume como vencedor 

antecipado: «“Fish,” the old man said. “Fish, you are going to have to die anyway. Do you 

have to kill me too?”». (Idem: 79). Considerando que de um sermão a um peixe nada pode 

advir, imputa ao seu diálogo de imitação uma finalidade auto-exortativa: «I must get him 

alongside this time, he thought. I´m not good for many more turns. Yes you are, he told 

himself. You´re good for ever.» (Idem: 79).  

Indiferente à vociferação do pescador, o animal solta-se outra vez na volta seguinte, 

reergue-se, e nada para longe. A reacção a esta tentativa gorada de captura expressa-se no 

recrudescimento do duelo verbal em que consiste o seu pensamento:  

 
You are killing me, fish, the old man thought. But you have a right to. Never have I seen a 

greater, or more beautiful, or a calmer or more noble thing than you, brother. Come on and kill me. I 
do not care who kills who. 

Now you are getting confused in the head, he thought. You must keep your head clear. 
Keep your head clear and know how to suffer like a man. Or a fish, he thought. 

“Clear up, head,” he said in a voice he could hardly hear. “Clear up.” 
Twice more it was the same on the turns.  
I do not know, the old man thought. He had been on the point of feeling himself go each 

time. I do not know. But I will try it once more. 
He tried it once more and he felt himself going when he turned the fish. The fish righted 

himself and swam off again slowly with the great tail weaving in the air. 
I´ll try it again, the old man promised, although his hands were mushy now and he could 

only see well in flashes. 
He tried it again and it was the same. So, he thought, and he felt himself going before he 

started; I will try it once again. (Idem: 79-80) 
 

Neste excerto, a conversa com o adversário inicia-se com a concessão de um direito 

que evoca, por analogia com a situação do animal, o enfraquecimento do homem. A 

atribuição ao peixe de predicados morais, como a magnificência, a beleza, a serenidade e a 

nobreza, aproxima-os na constituição antropomórfica de um laço de parentesco, a 

irmandade, que se dissolve logo que o pescador, rendido à percepção da sublimidade alheia, 

reconhece ao seu parente a estranha disposição de o poder aniquilar. O seu amor pelo peixe 

transforma-se em idolatria: impotente na reacção ao encantamento, comete o impropério de 

se dizer indiferente à morte, se desferida por tal oponente. 

 Que a morte seja configurada como um direito é, no mínimo, estranho, e que o seja 

no quadro de uma luta que se prorroga desde a primeira linha da novela é mais excêntrico 

ainda. A não ser que se trate de um lapso de clarividência, fruto do desvanecimento físico 

consequente à longa batalha e, nesse caso, o seu valor no contexto narrativo seria afim da 

sensação reiterada de desmaio: serviria para mostrar que a clareza de ideias não é um dado e, 

em horas de debilidade, pode reversivelmente degenerar na sua antítese. 
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 Em Hemingway, o homem não é configurado como um todo forjado na 

indivisibilidade dos seus predicados. A diferença entre ser e não ser é ténue, embora 

incomensurável, e tem na linha de pesca o seu ponto de demarcação. Neste sentido, a falta de 

auto-consciência que leva o pescador, exausto, a desejar ser aniquilado pelo objecto de 

fascínio derroga a configuração essencialista do seu acto e prova-lhe que, a qualquer 

momento, pode um homem perder-se, se não aplicar a si mesmo uma vigilância crítica.  

É disso que toma consciência, quando se admoesta a reagir ao estado de inebriamento 

que dele se apossa. Zela iterativamente para nunca perder a cabeça, porque sabe que é do 

refreamento da sensibilidade pela inteligência, a aptidão para considerar retrospectivamente 

os seus actos, que resulta a deliberação mais propícia à pesca. A insistência no recomeço, 

pese embora a perda, serve de auto-encorajamento à luta. Nesta passagem, o herói mergulha 

num estado temporário de inércia, mas age contra a tentação de sucumbir. As forças que 

antes descobria na evocação saudosa do rapaz ausente ou na vitória sobre o negro de 

Cienfuegos, encontra-as agora na internalização do debate que coloca frente a frente a 

sensibilidade e o bom senso.  

Resistindo à dor física e ao desfalecimento anímico devido aos ensaios 

sucessivamente gorados, o velho intima a sua réstia de força a desferir contra o peixe 

agonizante, mercê da longa oposição a que se prestou, e, por liame de necessidade, eis que o 

animal se desvela, manso, à tona de água: «… and the fish came over onto his side and swam 

gently on his side, his bill almost touching the planking of the skiff, and started to pass the 

boat, long, deep, wide, silver and barred with purple and interminable in the water.» (Idem: 

80). O peixe rasga a superfície marítima para se ostentar, no esplendor das suas cores e 

formas, e nada serenamente em redor, roçando o nariz no esquife. A contiguidade entre os 

termos intensifica-se ao ponto de se constituir uma leve tangência, como se lê na redução do 

círculo em redor da embarcação, a que se junta a imagem da passividade momentânea do 

peixe e o uso do verbo “touching” para descrever o primeiro contacto verdadeiramente 

expressivo entre ambos. 

 

Le coup de lance 

 

A percepção deste esboço de unidade é o intróito de um contacto mais denso que 

encontra, na imagem do velho içando o arpão peixe dentro, a definição mais expressiva do 

acto piscatório: intersectar o inimigo por uma lança que, num mesmo gesto, o mata e redime. 

A visão do animal a ser trespassado pelo arpão flanco adentro, por trás da barbatana peitoral 
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que se ergue, por simetria, à altura do peito do homem é o ponto de tangência que afirma, 

por negação, a unidade das partes. A forma maior desta intersecção é a imagem de Cristo, no 

quadro de Rubens140, Le Coup de Lance: perpetrado por uma lança fera, Cristo derrama o 

seu sangue nas costas dos algozes, mas também nas lágrimas da fé, que tingem de angústia o 

rosto dos fiéis e vestem de compaixão o manto purpúreo dos apóstolos. A lança que desfere 

impiedosamente contra a vida resgata-a no amor infinito que toma corpo na ausência. O 

sangue de Cristo, espalhado em gotas redivivas, é a expressão metonímica da sua 

imortalidade. A cruz, símbolo da unidade trinitária, nasce de um golpe fatídico: o movimento 

incisivo da lança que trespassa o corpo para dele se apossar e, assim, comover. O amor 

nascido da compaixão perpetua-se em gestos póstumos que, à maneira de epitáfios, o 

reencarnam por imitação, salvando-o da morte perpetrada.  

Tal como a lança, que golpeia e redime, o arpão é o instrumento de corte que provê a 

tangência do pescador com o seu peixe. Não é um elemento fortuito na concatenação 

narrativa, nem o suplemento inexpressivo da cana de pesca. É o plano que intersecta a 

diferença entre continuar a ser um homem sem qualidades, ou ao invés, tornar-se o autor de 

si mesmo. O hiato que separa a vida da morte encontra, neste gesto letal e salvífico, a sua 

expressão mais fecunda. O arpão é o medium, o veículo que liga o pescador ao seu peixe, 

exibindo a conexão como um vinculum substantiale141. O pescador sente o ferro do arpão a 

entrar no corpo do animal, prime-o com mais intensidade ainda, a fim de se apropriar da 

causa pela sensação metonímica do efeito: «He felt the iron go in and he leaned on it and 

drove it further and then pushed all his weight after it.» (Idem: 80). O seu gesto não é 

acidental. O pescador não se limita a golpear o peixe com o arpão, deseja senti-lo 

enfaticamente, pelo que, trespassa o corpo do animal vencido e compraz-se no espectáculo 

da sua representação, assumindo os papéis correlativos de actor, autor e encenador.  

Gradualmente, passa-se da configuração da pesca como sensação, um frémito súbito 

na ponta da cana, para a teatralização do seu gesto na forma imagética de um corpo trazido à 

tona de água por mãos ágeis, que o expõem, destroçado, ao olhar de quem possa reconhecê-

lo no acaso de uma praça pública, qual busto erguido à contemplação do olhar menos 

distraído, ou quiçá, mais sensível. O ímpeto subaquático com que o pescador se debateu 

horas a fio revela-se-lhe, enfim. Não emerge, porém, como forma vívida e pertinaz. Aparece 

como a figura lânguida que a morte trespassou e absurdamente reanimou. Do outro lado da 

                                                           
140 Cf. Índice de imagens, p. 300. 
141 G. W. Leibniz, The Leibniz – Des Bosses Correspondance (The Yale Leibniz Series); transl., ed. introd. by Brandon C. Look and Donald 
Rutherford, ed. (New haven and London: Yale University Press, 2007). Idem, Theodicy –Essays on the Goodness of God, the Freedom of 
Man and the Origin of Evil, ed. with an introd. by Austin Farrer, Fellow of Trinity College, oxford, Transl. by E.M. Huggard from C.J. 
Gerhardt´s edition of the collected philosophical words, ed. (Oxford: Bibliobazaar, 2007).    
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linha, o animal intrépido tinha afrontado o destino, numa partida de xadrez que o velho 

projectara, com a sua imaginação indelével.  

A presa adquire, no vocabulário dos homens do mar, a denominação de “pescado”. O 

uso nominal do particípio passado do verbo “pescar” indica a sujeição do objecto ao 

pescador, porquanto veicula um valor subordinativo predicado pela sua construção 

apassivante. Porém, exibe ao mesmo tempo uma ambiguidade constitutiva: a de continuar a 

admitir uma figura a que são imputadas acções e intenções, pese embora a condição 

objectual a que foi definitivamente reduzida. A transcrição que a seguir proponho é disso o 

exemplo:  

 
Then the fish came alive, with his death in him, and rose high out of the water showing all 

his great length and width and all his power and his beauty. He seemed to hang in the air above the 
old man in the skiff. Then he fell into the water with a crash that sent spray over the old man and 
over all of the skiff. 

The old man felt faint and sick and he could not see well. But he cleared the harpoon line 
and let it run slowly through his raw hands and, when he could see, he saw the fish was on his back 
with his silver belly up. The shaft of a harpoon was projecting at an angle from the fish´s shoulder 
and the sea was discolouring with the red of the blood from his heart. First it was dark as a shoal in 
the blue water that was more than a mile deep. Then it spread like a cloud. The fish was silvery and 
still and floated with the waves. 

The old man looked carefully in the glimpse of vision that he had. Then he took two turns 
of the harpoon line around the bitt in the bow and laid his head on his hands. 

“Keep my head clear,” he said against the wood of the bow- “I´m a tired old man. But I 
have killed this fish which is my brother and now I must do the slave work.” (Idem: 81) 

 
 

Logo na primeira frase, diz-se que o peixe já morto se reanimou, saltando bem fora 

de água, e que assim revelou ao olhar exausto, porém inamovível, do velho pescador, as suas 

qualidades de porte, extensão e beleza. A hipótese, com certeza paradoxal, de que um peixe 

já morto seria capaz de elevar-se acima da superfície marinha, pairando no ar sobre o velho 

esquife para depois regressar, com estrépito súbito, ao meio de origem, torna-se menos 

ambígua quando percebemos que a passagem se articula em torno do uso expressivo de um 

predicado verbal: “he seemed”. Na verdade, o peixe aparece como o efeito compósito do 

olhar de quem sabe que a captura, responsável pela conversão do animal em pescado, não 

pode circunscrever-se a uma percepção solipsista. Carece de ser mostrada, por via da 

hipotipose, a fim de poder ser ratificada e, então, adquirir um valor factual. Ou seja, não é 

possível matar o peixe sem lhe declarar o óbito. 

Neste sentido, o pescador investe o animal de predicados antropomórficos para o 

reerguer à condição de personagem, ou de sujeito imputável, e desta maneira lhe encenar o 

termo da existência. A ostentação da morte, essencial para que seja corroborada, firma-se no 

paradoxo da sobrevivência póstuma: o morto só o será, se figurar como tal ao olhar de quem 

lhe reconhecer essa qualidade. A morte radica na atribuição de um rosto, por prosopopeia, e 
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cristaliza-se na pedra tumular como epitáfio, ou escrita da ausência. A faculdade de imputar 

atitudes proposicionais ao peixe já morto é a condição da sua sobrevivência póstuma, mas 

também o requisito que permite vê-lo como morto, já que, não fosse a sua irrupção à 

superfície, a que se seguiu a posterior elevação e queda nas águas oceânicas, não teria sido 

possível declarar-lhe a morte. Ao velho, não basta que pesque ao largo, afrontando 

adversidades e padecimentos, incumbe-lhe provar a realidade do seu gesto. Assim, ao invés 

de aprisionar o animal num relance de visão, excessivamente volúvel, é preciso que tente dar 

corpo, forma e expressão à sua ideia de peixe capturado, a fim de o tornar reconhecível e 

legítimo. Para tal, investe-o de atributos capazes de lhe asseverar a condição de pescado e 

neles assenta a narrativa da sua morte.  

A descrição da metamorfose que faz daquele adversário temível e pujante a figura 

que a lança fatídica destroçou é matizada por uma alternância entre o sonho e a realidade, 

que mergulha o pescador num estado temporário de indiscernibilidade, fruto da intersecção 

de planos que o seu olhar, atordoado de cansaço, tende a fundir. A imagem do animal morto 

pairando acima do esquife, num lapso de absurda reanimação, aliada à sensação de desmaio 

e ao torpor da visão, contrasta com as marcas de realidade que podemos ler, por exemplo, 

nos movimentos abruptos do animal, no detalhe das suas qualidades físicas e estéticas, no 

estrépito da queda, na tangência da espuma com o corpo do velho e com a respectiva 

embarcação, mas sobretudo no rasto de fosforescência que impregna de sangue as águas 

oceânicas, alterando-lhes a coloração e a forma original.  

A imagem derradeira do peixe, cintilante, plácido, boiando ao sabor das vagas, 

exprime a sua subjugação ao fulgor daquele olhar heteróclito. O animal, domado pela 

imaginação de quem o criou, reanima-se, com a morte no corpo, até à sua completa 

aniquilação às mãos do pescador. Como na pintura de Rubens, o sangue que jorra do seu 

coração ferido é o vestígio da sua irredutibilidade: a mancha que se ergue contra o vasto 

oceano. A imagem do particular, alterando o curso do universal. Esta certeza expressa-a o 

pescador na visão do trajecto que a ínfima gota de sangue percorre desde que cai à água até à 

sua cristalização na figura petrificada do animal. Primeiro, escuro como um cardume na água 

azul e funda, depois, como uma nuvem que se espalha no oceano, finalmente, como peixe 

prateado, inerte, flutuando ao sabor das ondas. 

A simetria entre quem vê e o que vê, eixo da concatenação narrativa neste excerto, é 

marcada pela proporcionalidade entre o arrebatamento final do bicho, a presas com a morte, 

e as sensações correlativas de desmaio, agonia, e entorpecimento da visão que assomam 

temporariamente o pescador. O último suspiro do animal, figurado na sua queda abrupta à 
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água depois de ter pairado no ar acima do esquife, é o produto da visão agónica do velho, 

também ele a braços com a morte, neste debate interminável que, gesto a gesto, o salva e 

corrompe. O fio de que se tece a contiguidade entre o pescador e o peixe tem, na sua génese, 

a mão complacente da prosopopeia que autoriza a visão do seu mútuo enfraquecer.  

A voz narrativa que dá rosto ao pescador e adivinha simultaneamente a existência do 

peixe, primeiro, como um ímpeto súbito na ponta da cana, depois, como um adversário 

destemido, é a mesma que no momento actual o pode desfigurar. A voz que outorgou ao 

homem sem qualidades a faculdade de poder sentir o animal através da sua cana de pesca 

reconhece-lhe agora a ousadia de lhe perpetrar uma seta no meio do coração, para deste 

modo afirmar a sua irrevogável autoridade sobre a presa. O pescador, heterónimo de 

Hemingway, é o rosto personificado da leitura que se oferece como alegoria do acto criativo. 

Da pena laboriosa deste pescador-autor nasce o mundo, que mãos imperfeitas e criminosas 

hão-de converter em ruínas, num gesto insensato de amor-próprio. E, sobre os destroços 

desta revolução escrever-se-á, em epitáfio, a possibilidade do seu recomeço.  

 

Auto-retrato 

 

O velho, esforçando-se por reagir ao torpor dos sentidos, com o intuito de manter a 

clarividência necessária à execução do acto piscatório, desembaraça a linha do arpão, 

deixando-a correr por entre as suas mãos esfoladas, e encontra, na distância deste gesto 

crítico, melhor acuidade visual. De olhos postos no seu próprio relance de visão, como um 

pintor que contemplasse uns passos afastado a imagem que criou, o velho pescador, com as 

mãos ainda impregnadas de tinta, assina o seu nome no auto-retrato que compôs: passa duas 

voltas do arpão na linha da proa, ratificando a sua íntima conexão ao objecto, e pousa a 

cabeça nas mãos, como um modelo dentro do quadro que ostentasse a um mestre implacável 

as partes de si mais expressivas: a cabeça, metonímia da deliberação, e as mãos, fonte de 

vida ou de morte, conforme o uso. 

Ainda assombrado pela imagem etérea do peixe adejando acima do esquife, o velho 

reage à tentação de perseverar num êxtase idólatra diante de tão estranha figura e esforça-se 

por granjear a distância necessária à reconfiguração da sua atitude. Em mais uma 

admoestação, expressa no seu iterativo monólogo, roga que não lhe seja dado o infortúnio de 

perder a cabeça, ficando subitamente desapossado da capacidade de agir criticamente, agora 

que lhe incumbe o desempenho de um vil labor, o de dissecar o corpo capturado. O pescador 
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suplica que não seja despojado de deliberação no momento em que tem a cargo a árdua 

tarefa de provar que o fundamento do peixe imaginado é relacional. 

Com a lucidez irónica de quem se percebe o eixo auto-reflexivo desta articulação 

conceptual, urge-lhe demonstrar que a visualidade, mais do que um atributo do objecto, é o 

efeito alucinatório de um tropo que desenha a lápis de cor a forma da ausência, legando-a, 

como signo póstumo, a quem num movimento de leitura possa reerguê-la, diante do seu 

olhar composicional. A consecução deste intento requer, da parte do velho pescador, que 

exceda o solipsimo da visão, abdicando do enfoque sobre o objecto para a valorização da sua 

génese.  

A passagem do particular ao universal só acontecerá, todavia, se ao velho homem do 

mar for concedida a hipótese de se desdobrar no intérprete do próprio gesto, sem o que 

jamais logrará justificação para o seu projecto fundador: 

 

“Keep my head clear,” he said against the wood of the bow. “I am a tired old man. But I 
have killed this fish which is my brother and now I must do the slave work.” 

Now I must prepare the nooses and the rope to lash him alongside, he thought. Even if we 
were two and swamped her to load him and bailed her out, this skiff would never hold him. I must 
prepare everything, then bring him and lash him well and step the mast and set sail for home.  

He started to pull the fish in to have him alongside so that he could pass a line through his 
gills and out his mouth and make his head fast alongside the bow. I want to see him, he thought, and 
to touch and to feel him. He is my fortune, he thought. But that is not why I wish to feel him. I think 
I felt his heart, he thought. When I pushed on the harpoon shaft the second time. Bring him in now 
and make him fast and get the noose around his tail and another around his middle to bind him to 
the skiff. 

“Get to work, old man,” he said. He took a very small drink of the water. “There is very 
much slave work to be done now that the fight is over.” (Idem: 81-82) 

 
 

Tendo imaginado o peixe a partir de qualidades antropomórficas que, num relance de 

visão, confundiram os planos do sonho e da realidade, o pescador verbaliza a urgência de se 

envolver num denso e servil labor para que o animal adquira finalmente o estatuto de presa e 

se revele consubstancial ao acto da sua criação. Não basta ao pescador que tenha pugnado 

exaustivamente pela captura, é-lhe doravante essencial que a sustente contra todas as 

adversidades e, sobretudo, que zele pela desocultação do grande peixe a fim de que possa ser 

exposto como testemunho do seu gesto fundador. Então, terá sido capaz de trazer à 

superfície as figuras correlativas do autor e da obra, de que peixe e pescador são alegoria, 

como se os pólos do dualismo fossem o efeito de um longo e extenuante debate que começa 

num frémito súbito e culmina no advento de um corpo à tona de água, prateado, cintilante, 

flutuando ao sabor das ondas. Para que o objecto emerja, tal como o sujeito, seu duplo, é 

preciso um importante trabalho de mediação que encontra, na metáfora anatómica da 

dissecação, ou no arranjo do peixe, segundo o vocabulário dos pescadores, a imagem 
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negativa da sua própria desfiguração. Finda a luta que o opusera ao rival, incumbe-lhe agora 

corroborar a factualidade do seu gesto. Para tal, precisa de transcender os limites da 

percepção.  

 Deseja estreitar o contacto com o peixe e faz apelo ao tacto. Em primeiro lugar, 

como suplemento sinestésico da visão destinado a conferir à imagem do animal morto 

qualidades de textura; em segundo lugar, porque deseja repetir o toque que sentiu quando o 

arpão lhe trespassou pela segunda vez o coração, como se pudesse reproduzir uma sensação 

à distância, recriando-a num gesto de imitação: «I want to see him, he thought, and to touch 

and to feel him. He is my fortune, he thought. But that is not why I wish to feel him. I think I 

felt his heart, he thought. When I pushed on the harpoon shaft the second time. » (Idem: 82). 

A intensificação deste desejo de conexão materializa-se na exortação ao trabalho, «“Get to 

work, old man,”» (Idem: 82), nas expressões de proximidade e nos verbos de acção que 

descrevem o acto de ligar: «Bring him in now and make him fast and get the noose around 

his tail and another around his middle to bind him to the skiff. » (Idem: 82). Depois de se 

situar no espaço e no tempo por meio de sinais, «He looked up at the sky and then out to his 

fish. He looked at the sun carefully. It is not much more than noon, he thought. And the trade 

wind is rising. The lines all mean nothing now. » (Idem: 82), o velho dirige-se ao peixe, 

instigando-o a aproximar-se, mas desta vez, ao contrário de outras, o peixe já não reage aos 

estímulos: «“Come on, fish,” he said. But the fish did not come.» (Idem: 82). A imagem do 

imobilismo contrasta com a intensificação do labor e representa o acto piscatório através do 

contraste entre a actividade do homem e a inércia do animal.  

Observa, com estupefacção, o tamanho do peixe conquistado e usa o arpão, não para 

repetir o frémito da lança a perpetrar-lhe o coração, porque a experiência era irrepetível, mas 

para o ligar de forma mais estreita à embarcação, compensando deste modo a sensação 

perdida: desamarra da proa o cabo do arpão, passa-o pelas guelras, fá-lo sair pelas maxilas, 

dá uma volta pela lança, enfia-o pelas outras guelras, repete a volta ao dardo, faz um nó do 

duplo cabo e vai até à popa espreitar a cauda, pois que, dada a extensão do animal, não era 

possível num relance visualizar-lhe a totalidade do corpo. O trabalho de aproximação à proa 

não só estreitava a contiguidade entre o pescador e o seu objecto, reafirmando a intersecção 

dualística, como permitia ao arpão que suprisse a ausência da sensação primitiva. Esta era a 

sua maneira de compensar a perda criada pela impossibilidade de voltar a sentir o cabo do 

arpão a trespassar-lhe o coração, âmago da sensibilidade.  
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Como um santo de pedra mutilado 

  

O peixe, uma vez amarrado a proa, apresenta-se ao pescador sob um novo olhar: 

«The fish had turned silver from his original purple and silver, and the stripes showed the 

same pale violet colour as his tail. They were wider than a man´s hand with his fingers 

spread and the fish´s eye looked as detached as the mirrors in a periscope or as a saint in a 

procession. » (Idem: 82-83). Depois de o ter imaginado com a morte no corpo, via-o agora 

com cores e formas de cadáver: os vestígios de sangue simbolizados na cor púrpura tinham 

desaparecido, ficando apenas a coloração prateada; as listras excediam a amplitude de uma 

mão humana aberta e tinham a cor lívida da morte; o olho do peixe, único, hiperbólico, sinal 

da deformação anatómica causada pela rigidez cadavérica, é comparado aos espelhos de um 

periscópio ou a um santo numa procissão, tal a exorbitância da sua forma. A imagem 

desfigurada do peixe devolve ao pescador a visão da sua estranheza, sob a forma da 

imponência ridicularizada: assim como os espelhos do periscópio permitem uma reflexão 

total destinada a criar imagens inacessíveis ao olhar directo do observador, e o santo na 

procissão é a expressão de uma realidade intangível porque transcendente, assim a forma 

prodigiosa do olho é um sinal da substância monstruosa, ou metamórfica, do acto criador. 

Mas é também o sinal do que persiste.  

O pescador reconhece o seu peixe, primeiro, como uma forma a construir; depois, 

como um ímpeto na ponta da sua cana de pesca; seguidamente, como um dorso que se 

movimenta e a que confere intenções; por fim, como um corpo prateado, reluzente, boiando 

ao sabor das ondas, com aspecto de cadáver. Ao progressivo esvaziamento da imagem 

corresponde o supremo paradoxo do olhar, que continua a ver o peixe quando dele nada resta 

senão o esqueleto que lhe sustentava a carne. O peixe, desfigurado pelo combate que opõe o 

pescador aos tubarões, persiste na ausência de um corpo que ratifique, por ostensão, a 

verdade da sua existência. O olhar invicto confere-lhe realidade, pois admite que um ente 

possa continuar a sê-lo na falta do corpo, como signo apenas, ou epitáfio. Ver o invisível ao 

ponto de este se tornar tangível, revelando-se indispensável à existência, é a origem da fé, 

segundo Ratzinger142: uma crença transcendente à gravidade natural dos factos e à 

comensurabilidade da razão. O olhar que resiste à perda e à devastação, preservando o 

objecto na ausência, corporiza o paradoxo da fé.  

                                                           
142 Opus cit. pp. 50-51 (nota 40). 
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O velho sentia-se melhor porque tinha saciado a sede e, aos poucos, não só 

recuperava forças físicas, como reconquistava a esperança. À semelhança de Alice que, 

perdida no mundo das maravilhas, tenta pôr à prova as crenças de que se tece a sua memória, 

também ele o procura fazer e executa um cálculo sobre o valor a peso que lograria alcançar 

com tão imponente captura. Admite que precisa de um lápis, pois a cabeça não lhe chega, o 

que é a prova de que as suas potencialidades não residem no cálculo mental, todavia, no 

traçado dos números sobre o papel. Precisa de exteriorizar o seu saber, ao invés de 

permanecer enclausurado, qual fantasma na máquina. No momento em que efectua esta 

operação, o seu pensamento é interrompido por um eco da memória: o que pensaria 

DiMaggio do seu gesto? Orgulhar-se-ia dele, responde a si próprio: tinha sabido traduzir a 

expressão Una espuela de osso. Não que a possuísse telle quelle, porém, doíam-lhe as mãos 

e as costas, o que, no seu vocabulário, era a tradução idiomática e conceptual daquele 

enunciado. Esporas de osso, também as tinha: a sua longa provação ensinara-lhe o valor da 

diferença. Ser como DiMaggio não consistia em copiar os seus movimentos, mas em sugar-

lhe a grandiosidade para a repetir à sua maneira. Parecia-lhe ter dado à expressão Una 

espuela de hueso um valor conceptual próprio: esse era o propósito da tradução e o 

significado do seu gesto fundador.  

A cabeça, parte anatómica que suplementa o trabalho árduo das mãos e o vigor do 

coração, torna-se um pilar à continuidade do debate. Controla a adequação dos meios aos 

fins e ampara o trabalho vil que sucede à pesca, não podendo esvanecer-se, sob pena de não 

ser possível exibir aos pescadores de Havana o objecto de captura: o animal que a 

sensibilidade imaginou e as mãos moldaram. As mãos, auxiliadas pela cabeça, são o 

sustentáculo do seu gesto, como as esporas de osso o haviam sido, no caso de DiMaggio. 

Quando o velho se interroga sobre o sentido da expressão Una espuela de hueso percebe 

que, sendo algo que possui, carece de demonstração: só assim adquirirá realidade objectual, 

tornando-se existente aos olhos do observador. Conclui-se que não há esporas de osso a 

priori, mas uma disposição para tomar consciência de si como tendo esporas de osso, o que 

revela a coisa como produto da relação. Sentir é, neste sentido, uma consequência de 

mostrar. Ao pescador incumbe oferecer uma imagem sinestésica que possa ser lida como 

sensação.  

À medida da provação, o velho estreita o vínculo com o peixe, seu irmão, a fim de 

derrogar o cepticismo dos pescadores de Havana. Deita a linha ao mar para se nutrir, degusta 

os peixes, prossegue a viagem satisfeito porque vai repleto, sabe que o peixe é a sua maior 

fortuna e recupera forças. Ergue-se à condição de espectador e deleita-se na contemplação do 
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animal capturado: « He could see the fish and he had only to look at his hands and feel his 

back against the stern to know that this had truly happened and was not a dream. » (Idem: 

84). O peixe era real: as suas mãos e costas provavam-no. Era o produto de um intenso labor, 

consubstanciado numa aprendizagem da visão que um forte ímpeto divinatório alimentara. 

Não era, contudo, uma realidade factual do género das que lia nos jornais. Era real porque 

tinha sido esculpido por mãos ágeis sustentadas por uma cabeça resoluta. Era real, como a 

escrita imaginada:  

  

The only writing that was any good was what you made up, what you imagined. That 
made everything come true. Like when he wrote “My old Man” he´d never seen a jokey killed and 
the next week Georges Parfrement was killed at that very jump and that was the way it looked. 
Everything good he´d ever written he´d made up. None of it had ever happened. Other things had 
happened. Better things, maybe. That was what the family couldn´t understand. They thought it all 
was experience. 

That was the weakness of Joyce. Daedalus in Ulysses was Joyce himself, so he was 
terrible. Joyce was so damn romantic and intellectual about him. He´d made Bloom up, Bloom was 
wonderful. He´d made Mrs. Bloom up. She was the greatest in the world. 

That was the way with Mac. Mac worked too close to life. You had to digest life and then 
create your own people. Mac had stuff, though. 

Nick in the stories was never himself. He made him up. Of course he´d never seen an 
Indian woman having a baby. That was what made it good. Nobody knew that. He´d seen a woman 
have a baby on the road to Karagatch and tried to help her. That was the way it was. 

He wished he could always write like that. He would sometime. He wanted to be a great 
writer. He was pretty sure he would be. He knew it in lots of ways. He would in spite of everything. 
It was hard, though. 

[…] 
 
 He wanted to write like Cezanne painted. 
Cezanne started with all the tricks. Then he broke the whole thing down and built the real 

thing. It was hell to do. He was the greatest. The greatest for always. It wasn´t a cult. He, Nick, 
wanted to write about country so it would be there like Cezanne had done it in painting. You had to 
do it from inside yourself. There wasn´t any trick. Nobody had even written about country like that. 
He felt almost holy about it. It was deadly serious. You could do it if you would fight it out. If you´d 
lived right with your eyes. 

It was a thing you couldn´t talk about. He was going to work on it until he got it. Maybe 
never, but he would know as he got near it. It was a job. Maybe for all his life.143 

 
 

Com a distância de quem escrutina os seus próprios gestos, o pescador amarra o 

peixe à proa, à popa e à meia-nau e, dada a extensão do animal, corta um pedaço de linha, 

prendendo a queixada inferior do animal à lança para que a boca não se abrisse e dificultasse 

a navegação. Dá o primeiro sinal de regresso no momento em que enfia o mastro no esquife, 

que aparelha a rigor, e, com a vela desfraldada, começa a viagem na direcção de sudoeste. O 

velho sabia orientar-se pelos ventos e não carecia de bússola. Bebe um pouco de suco, a fim 

de ganhar forças para o regresso, e deita ao mar uma linha com engodo na tentativa de 

resgatar peixes que lhe sirvam de alimento. Tinha que usar de prudência e zelar pela sua 

sobrevivência ante as adversidades que o oceano interpunha no caminho de um pescador. 

                                                           
143 Opus cit., p.8 (nota 5), 628-629. 
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…E, afinal, era mesmo um peixe 

 

A imagem do velho brincando com peixes miúdos, como se fossem seus novos 

companheiros de embarcação, é o retrato da satisfação conquistada: 

 

So he hooked a patch of yellow Gulf weed with the gaff as they passed and shook it so 
that the small shrimps that were in it fell on to the planking of the skiff. There were more than a 
dozen of them and they jumped and kicked like sand fleas. The old man pinched their heads off with 
this thumb and forefinger and ate them chewing up the shells and the tails. They were very tiny but 
he knew they were nourishing and they tasted good. 

The old man still had two drinks of water in the bottle and he used half of one after he had 
eaten the shrimps. The skiff was sailing well considering the handicaps and he steered with the till 
under his arm. He could see the fish and he had only to look at his hands and feel his back against 
the stern to know that this had truly happened and was not a dream. (Idem: 84) 

 
 

 Controla a situação, dispõe de alimentos em abundância para o regresso, e ainda é 

nutrido pela suprema felicidade de ter diante dos olhos o peixe capturado. Porém, a 

coincidência entre o autor e a obra tende a desvanecer-se: o peixe, já morto e amarrado à 

embarcação, é incapaz de reciprocamente lhe volver o olhar; o velho, não conseguindo fixá-

lo ilimitadamente, navega ao largo, de olhos postos na sua rota. Tê-lo diante dos olhos não é 

uma expressão inconsequente. Significa ter sido capaz de o arrebatar pelas próprias mãos ao 

oceano implacável, sacrificando-se para lhe alterar o curso através da elipse de um dos seus 

espécimes. É a imagem hiperbólica do esforço, que espelha o contentamento pela obra 

realizada a cada frémito da cana de pesca. Ter o peixe diante dos olhos é vê-lo através das 

mãos feridas e das costas doloridas, presentificando-o na ausência, como sempre fizera.  

O pescador está seguro de que não foi apenas um sonho. O seu gesto, autêntico no 

propósito, tinha-se tornado realidade. Afinal, era mesmo um peixe que trazia amarrado à ré. 

O estado das suas mãos, tal como o das suas costas, provava-o. Da mesma forma, as ruínas 

de Seney eram o testemunho vívido de que um fogo antigo havia destroçado a cidade. A 

prova não está, como pensam os cépticos, na exposição integral do objecto, mas na 

percepção do mesmo através de indícios. Ao reconhecer o peixe no corpo que transporta e 

para que não pode olhar insistentemente, dado que precisa de governar a embarcação rumo a 

sudoeste, percebe-se mesmo pescador. 

Lembra-se agora de que, a certa altura do combate, já perto do fim, teve dúvidas 

sobre a realidade do seu gesto e pensou que tudo não tinha passado de um sonho. Quando 

viu o peixe, num lapso súbito de reanimação, erguer-se acima do esquife, ficando a pairar 

durante uns instantes no ar antes de cair, robusto e forte, na água estrepitante, toldou-se-lhe a 
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vista. Recusava-se conceber o facto, mercê da sua estranheza, e teimava em apor-lhe o 

epíteto de “sonho”, que subsumia de forma acrítica aquele sentimento. Restaurado o vigor 

que aclara as ideias, o velho recobra a visão:  

 

… At one time when he was feeling so badly toward the end, he had thought perhaps it 
was a dream. Then when he had seen the fish come out of the water and hang motionless in the sky 
before he fell, he was sure there was some great strangeness and he could not believe it. Then he 
could not see well, although now he saw as well as ever. 

Now he knew there was the fish and his hands and back were no dream. The hands cure 
quickly, he thought. I bled them clean and the salt water will heal them. (Idem: 85) 

 
 

A sua percepção era uma certeza: sabia-o através das mãos e das costas, pois tinha 

amadurecido a capacidade divinatória e hoje sabia ler, ou ver através de sinais. A pesca 

ensinara-lhe a transformar o mundo em símbolos, e a palavra do poeta, qual grito 

emudecido, ecoa de novo: «La Nature est un temple où de vivants piliers/ Laissent parfois 

sortir de confuses paroles / ”144. A narrativa em alto mar conta a aprendizagem deste verso e 

confere à pesca o valor de alegoria da leitura. As feridas das mãos expõem, 

metonimicamente, a realidade do feito. São um signo do rigor bélico e um vestígio da luta 

que confirma o gesto piscatório. Não o preocupa a dor física, porque sabe agora como 

descobrir recursos para a atenuar. Aprendeu maneiras de a suprir e sabia que a água salgada 

do oceano em breve lhe sararia as feridas. Sabia onde procurar conforto para a perda: nas 

águas obscuras do Golfo, como se lê na seguinte asserção: «The dark water of the true gulf is 

the greatest healer that there is.» (Idem: 85) As mãos tinham cumprido o seu dever: dextras 

no acto de subtrair ao oceano o mais sublime espécime, tinham preservado, tatuadas a 

sangue, as marcas da gloriosa batalha. Mas o que ainda faltava completar era a aliança da 

superioridade na manufactura ao vigor da inteligência: «All I must do is keep the head clear. 

The hands have done their work and we sail well. » (Idem: 85). A consideração das feridas e 

do papel das mãos, durante a captura, fazem parte da meditação auto-reflexiva cujo intuito é 

proceder a um reajuste posicional que vise adequar os meios ao seu dispor à intenção 

almejada: regressar à costa com o seu peixe.  

 O uso do plural mostra quão exígua é agora a sua proximidade, de tal forma que o 

pescador a qualifica sob a imagem de uma irmandade: «With his mouth shut and his tail 

straight up and down we sail like brothers.» (Idem: 85). Mais sereno, porque distante das 

batalhas que lhe sorviam as forças, pergunta a si mesmo quem era afinal que governava o 

barco levando o outro a reboque, se ele mesmo, como seria próprio suceder, ou se o animal, 

por estranho que parecesse: «Then his head started to become a little unclear and he thought, 
                                                           
144 Charles Baudelaire, « Correspondances» in Les Fleurs du Mal, ed. (Paris : Editions Gallimard, 1975), 11. 
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is he bringing me in or am I bringing him in? If I were towing him behind there would be no 

question. Nor if the fish were in the skiff, with all dignity gone, there would be no question 

either. » (Idem: 85). Se esta fosse uma pescaria convencional, o animal viria a reboque e o 

homem governaria a embarcação. Porém, este não era o caso, e ambos navegavam lado a 

lado, como irmãos que o destino separou e depois uniu nesta viagem de regresso. 

Considerando o facto, o velho rompe o impasse da contiguidade e decide outorgar ao animal 

o comando da navegação. A ironia era a prova da sua supremacia: «But they were sailing 

together lashed side by side and the old man thought, let him bring me in if it pleases him. I 

am only better than him through trickery and he meant me no harm. » (Idem: 85). 

A viagem segue e o pescador mergulha as mãos na água a fim de sarar as feridas dos 

velhos combates. Prepara-as para outros, decerto mais ferozes, e esforça-se por manter as 

ideias claras. Sabe que é fundamental não perder a cabeça, pois a ele incumbe preservar o 

objecto capturado até Havana, facto complexo num mar onde vivem abundantes predadores. 

Reconhecendo no céu altos cúmulos, o pescador apercebe-se de que a brisa duraria toda a 

noite: tinha aprendido a dar aos fragmentos do mundo a expressão sintética de intenções. E o 

barco seguia viagem, misturando a capacidade divinatória ao desejo de ver, como se a 

persistência do olhar sustentasse a realidade do objecto e a certeza da captura. 

 

Uma história simples 

 

Esta não é uma narrativa simples, porque não há, no mundo de Hemingway, acções 

gratuitas. A história aparentemente singela de um homem a braços com o mar, na tentativa 

de lhe sugar o mais sublime espécime, resvala uma complexidade dissimulada sob as falas 

comuns, e por vezes rudes, de um homem quase sempre anónimo e destituído de qualidades. 

Esta superficialidade narrativa, expressa no estilo coloquial das falas, faz com que o rosto 

indistinto do herói exprima, por antonomásia, a face de qualquer mortal. Cria-se um esboço 

de identificação que impele o leitor a substituir-se ao rapaz na viagem em alto mar. Mas o 

jogo torna-se progressivamente mais estreito e o intérprete vê, na imagem do pescador em 

luta pela desocultação do peixe, a representação do seu propósito de leitura.  

 O despojamento de atributos na caracterização do herói permite vislumbrar a 

metamorfose em que o bailado de oitenta e quatro dias se convertera: uma figura 

inicialmente sem qualidades granjeia laboriosamente o estatuto de pessoa. Este é o convite 

de Hemingway: fascinar o leitor pela estranheza de uma simplicidade excessiva, a fim de 

que, rasgando o véu da superficialidade, vista a pele do herói e saia para o mar alto. A 
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história não pode findar no resgate da presa, expresso na imagem do pescador navegando 

serenamente rumo à costa ladeado do seu peixe, porque esta não é uma vulgar narrativa de 

triunfo. A sua singeleza é aparente, como o é a construção em esboço da personagem. Há 

muito trabalho a fazer, diz-nos Hemingway, e coloca-o nas mãos do herói, convertido em 

leitor de si mesmo. O gesto fundador exprime a grandiosidade da tarefa construtora, 

revelando-a, desde a génese.  

 

Agua mala 

 

O sossego da volta, representado pelo quadro feliz da captura, é interrompido por um 

tubarão, cuja emergência é descrita como não intencional: «The shark was not an accident.» 

(Idem: 85). O facto é a prova de que, no mundo de Hemingway, não há gesto que não tenha 

sido já intencionado, e os tubarões, movidos pelo faro a sangue disperso no mar, são as 

figuras que permeiam de dor o caminho de regresso. A gota disseminada quando o arpão 

trespassou o coração do seu peixe mantinha-se, fosforescente, chamando os predadores 

furtivos. 

O primeiro tubarão é descrito como uma forma esbelta que se guia pelo olfacto. É o 

mais veloz de todos e partilha algumas características com outros peixes, incluindo com o 

seu peixe: tem o dorso azul como o do espadarte, a barriga prateada, os flancos macios e 

belos. Nada o distinguiria dos restantes animais marinhos, não fossem as medonhas 

queixadas, cerradas ao nadar, a alta barbatana navalhando as águas e as oito ordens de dentes 

que se inclinam para o interior da boca: 

 

He had come up from deep down in the water as the dark cloud of blood had settled and 
dispersed in the mile-deep sea. He had come up so fast and absolutely without caution that he broke 
the surface of the blue water and was in the sun. Then he fell back into the sea and picked up the 
scent and started swimming on the course the skiff and the fish had taken. 

Sometimes he lost the scent. But he would pick it up again, or have just a trace of it, and 
he swam fast and hard on the course. He was a very big Mako shark built to swim as fast as the 
fastest fish in the sea and everything about him was beautiful except his jaws.  His back was as blue 
as a swordfish´s and his belly was silver and his hide was smooth and handsome. He was built as a 
swordfish except for his huge jaws which were tight shut now as he swam fast, just under the 
surface with his high dorsal fin knifing through the water without wavering. Inside the closed 
double lip of his jaws all of his eight rows of teeth were slanted inwards. They were not the ordinary 
pyramid-shaped teeth of most sharks. They were shaped like a man´s fingers when they are crisped 
like claws. They were nearly as long as the fingers of the old man and they had razor-sharp cutting 
edges on both sides. This was a fish built to feed on all the fishes in the sea, that were so fast and 
strong and well armed that they had no other enemy. (Idem: 85-86) 

 
 
 

 Na escala zoológica de Hemingway, os animais são definidos por comparação e 

posicionam-se, na pirâmide, de acordo com as suas características distintivas. Este tubarão, 
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chamado mako, assemelha-se ao espadarte no azul do dorso; aos restantes peixes no prateado 

da barriga e nos flancos macios e belos. Porém, distingue-o a velocidade, incomensurável, e 

as queixadas, que o aproximam do homem e demarcam dos restantes animais marinhos. Não 

que aquele possua idênticas fileiras de dentes, mas as suas mãos, quando crispadas e em 

garra, são parecidas a medonhas queixadas. O que os liga é a disposição anatómica para o 

ataque. Funciona como metonímia da resiliência, antecipando, um novo duelo. O pescador 

sabe que nada demove um tubarão do seu propósito. Ao contrário do seu peixe, prudente nos 

actos e no comportamento, aquele age por instinto, guiado pelo olfacto rumo à nuvem de 

sangue dispersa no mar.  

Condenado à luta, o velho ergue de novo o arpão e amarra a corda, em sinal de 

recomeço. Tinha aprendido a ser resoluto e a não alimentar grandes expectativas: «The old´s 

man head was clear and good now and he was full of resolution but he had little hope.» 

(Idem:87). Deseja que tudo não tivesse passado de um sonho mas, sabendo-se pescador, 

acredita no sucesso da captura. Dirige-se ao tubarão com raiva e, num preâmbulo ao 

combate, concede-lhe a alcunha de Dentuso: «Dentuso, he thought. Bad luck to your 

mother.» (Idem: 87). Todavia, o animal antecipa-se e atinge o peixe, roubando-lhe parte. A 

descrição do ataque constrói-se numa sequência metonímica que tem como finalidade a 

exposição, por hipotipose, da sua violência incisiva. O velho antecipava as intenções 

predadoras do tubarão que, vindo pela proa se aproximava sorrateiramente, quando o vê 

abrir a boca, arregalar estranhamente os olhos e, num estalo, fecharem-se-lhe os dentes na 

carne do animal. Vê a cabeça do tubarão fora de água, ouve a pele e a carne a rasgarem-se no 

grande peixe, quando crava o arpão na cabeça da fera. O ponto de intersecção dos olhos com 

o nariz é o lugar escolhido para desferir o golpe: 

 

The shark closed fast astern and when he hit the fish the old man saw his mouth open and 
his strange eyes and the clicking chop of the teeth as he drove forward in the meat just above the 
tail. The shark´s head was out of water and his back was coming out and the old man could hear the 
noise of skin and flesh ripping on the big fish when he rammed the harpoon down onto the shark´s 
head at a spot where the line between his eyes intersected with the line that ran straight back from 
his nose. There were no such lines. There was only the heavy shark blue head and the big eyes and 
the clicking, thrusting, all-swallowing jaws. But that was the location of the brain and the old man 
hit it. He hit it with his blood-mushed hands driving a good harpoon with all his strength. He hit it 
without hope but with resolution and complet malignancy. (Idem: 88) 

 

As linhas que o pescador vê não existem de forma imediata, são o efeito da leitura 

que reconhece a pujança do tubarão. A tangência não radica no animal, de quem se diz que 

possui uma enorme cabeça azul ferrete, grandes olhos e queixadas medonhas, todavia, no 

olhar sintético ou composicional do pescador. Este, aprendendo por analogia as 
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características do animal, localiza-lhe o cérebro e fere-o de morte. Embora sem esperança e 

com as mãos ensanguentadas do último combate, neutraliza-lhe o ímpeto predador. Reage 

com a determinação de quem não só sabe manejar o arpão como auto-encorajar-se para a 

batalha. E, como sucedera aquando da captura do peixe, o velho assiste à morte do tubarão, 

vendo-o momentaneamente reanimar-se. Desta vez, não se vislumbra o menor laivo de 

piedade pelo animal vencido. Pescador e tubarão haviam-se cruzado nas águas malditas do 

Golfo e debatiam-se como estranhos: um, na ânsia de devorar a presa a fim de saciar o seu 

indomável apetite de carne; o outro, na tentativa de defender o objecto conquistado, rosto 

visível do labor expresso na imagem venturosa da pesca: «The shark swung over and the old 

man saw his eye was not alive and then he swung over once again, wrapping himself in two 

loops of the rope. The old man knew that he was dead but the shark would not accept it. » 

(Idem: 88). Uma sequência de verbos de acção assinala o último movimento do tubarão a 

braços com a morte, a que se segue a sua imobilização diante do olhar do pescador, 

convertido em testemunha do seu próprio gesto: «Then, on his back, with his tail lashing and 

his jaws clicking, the shark ploughed over the water as a speed-boat does. The water was 

white where his tail beat it and three quarters of his body was clear above the water when the 

rope came taut, shivered, and then snapped. The shark lay quietly for a little while on the 

surface and the old man watched him. Then he went down very slowly. » (Idem: 88).     

O saldo desta investida, resume-o o velho pescador em mais um gesto monológico de 

pendor retrospectivo: «“He took about forty pounds,” the old man said aloud.» (Idem: 88). 

Com vinte quilos de peixe a menos, sem arpão nem corda, e com a certeza de que outros 

tubarões viriam, dado que o animal estava de novo a sangrar, era a situação do pescador após 

a primeira vitória sobre o tubarão. Não lograva o menor comprazimento na observação do 

peixe mutilado. Ele próprio, representado por metonímia no objecto capturado, reconhecia-

se na imagem da sua amputação: «He did not like to look at the fish any more since he had 

been mutilated. When the fish had been hit it was as though he himself were hit. » (Idem: 

88). Não podia, contudo, ficar prisioneiro da derrota, e, para ganhar ânimo, considera a 

legitimidade do seu acto, «But I killed the shark that hit my fish, he thought.» (Idem: 88), e 

observa a grandeza do feito, com o argumento de que aquele era o maior tubarão jamais 

visto: «And he was the biggest dentuso that I have ever seen. And God knows that I have 

seen big ones. » (Idem: 88). 

Tomado de melancolia, deseja que tudo não tivesse passado de um sonho e que 

continuasse deitado na cama, sobre os jornais: «It was too good to last, he thought. I wish it 

had been a dream now and that I had never hooked the fish and was alone in the bed on the 
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newspapers. » (Idem: 89). Este ímpeto nostálgico leva-o a desejar nunca ter pescado, só para 

não ter que passar pelo sofrimento da perda. Todavia, começa a debater-se consigo mesmo e 

reage a este lapso momentâneo da razão, considerando que a derrota não é própria do 

homem, que pode ser destruído mas nunca vencido: «“ But man is not made for defeat,” he 

said. “A man can be destroyed but not defeated.” I am sorry that I killed the fish though, he 

tought. Now the bad time is coming and I do not even have the harpoon. » (Idem: 89). 

 

VI. Mas, ó poeta, administra a tristeza sabiamente 

 

Pese embora o constante esforço de reacção, a tristeza retorna sob a forma de um 

lamento pela captura do grande peixe, o qual, exposto à ferocidade dos tubarões, tinha 

doravante o destino traçado. A negação de acções pretéritas, seguida de cepticismo sobre a 

qualificação do seu teor, leva-o a considerar que deve pugnar pela anulação do dilema que 

retrospectivamente o aflige, e a que chama pensamento: «“Don´t think old man,” he said 

aloud. “Sail on this course and take it when it comes.” (Idem: 89). O velho confessa a si 

mesmo que pensar é uma necessidade e que nada mais lhe resta além do pensamento e do 

basebol: «“ But I must think, he thought. Because it is all I have left. That and baseball.”» 

(Idem: 89). O lugar antes ocupado pela arte de pescar, o de suprir a sua falha de ser, é agora 

preenchido pelo exercício de auto-negação a que chama pensar, a par do basebol que sempre 

o fascinara.  

O comprazimento na arte do raciocínio, aplicado às suas acções, traduz-se num 

contínuo revisionismo que o leva a meditar sobre ideias outrora tidas como certas. Assim, 

por exemplo, questiona-se se DiMaggio teria aprovado a maneira como acertou nos miolos 

do animal, ao que responde, deflacionando a grandeza do feito com a consideração da 

absoluta banalidade do seu gesto. Indaga se o estado das suas mãos seria equivalente ao das 

esporas do osso que atormentavam o herói durante o jogo, a que objecta a impossibilidade de 

aceder a uma resposta contundente, visto que nunca, até então, havia sofrido do calcanhar. E, 

numa imagem em que se auto-ridiculariza, desfigurando o valor épico da captura, acrescenta 

que só teve uma dor no calcanhar quando, um dia, pôs o pé na jamanta e ela lhe deu um 

choque, paralisando-lhe a perna e causando-lhe uma dor intolerável, o que era a evidência do 

contraste que o opunha, humilde pescador, ao magnânimo herói de basebol. Este exercício 

de permanente auto-derrogação, cujo efeito é a deflação da sua qualidade de herói, tem como 

fim atenuar o sofrimento de se ver, no momento actual, a braços com a perda do seu mais 

valioso bem, aquele por que deu a vida para, através dele, se reedificar: 
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“Don´t think, old man,” he said aloud. “Sail on this course and take it when it comes.” 
But I must think, he thought. Because it is all I have left. That and baseball. I wonder how 

the great DiMaggio would have liked the way I hit him in the brain. It was no great thing, he 
thought. Any man could do it. But do you think my hands were as great a handicap as the bone 
spurs? I cannot know. I never had anything wrong with my heel except the time the sting ray stung 
it when I stepped on him when swimming and paralysed the lower leg and made the unbearable 
pain. (Idem: 89).  

 

 O pensamento é a sua maneira de imitar a criança que inventou o jogo For/Da para 

compensar a dor da ausência materna. É um exercício de dissimulação destinado a exorcizar 

a perda. O pescador tenta desviar o rumo do seu pensamento e, como um poeta que soubesse 

administrar a tristeza145, exorta-o a procurar motivos de alegria como, por exemplo, o facto 

de estar mais perto de casa e ser mais leve o transporte: «“Think about something cheerful, 

old man,” he said. “Every minute now you are closer to home. You sail lighter for the loss of 

forty pounds.”» (Idem: 89). Este desvio não é um sinal de ingenuidade, nem um falso 

exercício de auto-persuasão. O pescador sabia que, chegado ao meio da corrente, nada havia 

a fazer: os tubarões levariam o resto do peixe, e com eles, o seu projecto fundador. Não se 

resignando à derrota, prevê uma maneira de contra-atacar, mesmo sem as armas com que 

usualmente o fazia: «But there was nothing to be down now. “Yes there is,” he said aloud. “I 

can lash my knife to the butt of one of the oars.” (Idem: 89-90). Procede em conformidade e 

constata que, embora sendo velho, está de novo armado, pronto para a fúria dos tubarões 

vindouros: «“Now,” he said. “I am still an old man. But I am not unarmed.”» (Idem: 90).  

Tendo readquirido ânimo, ousa contemplar a parte do peixe que os maxilares 

carniceiros não trespassaram. A convicção do seu rumo volve-lhe o gosto pelo jogo, e eis 

que considera a ausência de esperança um disparate: «It is silly not to hope, he thought.» 

(Idem: 90). Não ter esperança é render-se ou considerar que a modificação está nas coisas e 

não na atitude. A esperança não é aqui um fenómeno extrínseco, mas uma alteração de 

perspectiva: fá-lo recordar uma velha equação bíblica, segundo a qual não ter esperança era 

pecado. Todavia, repreende-se por considerar que não só não tinha entendimento do que 

significava transgredir a lei divina como lhe parecia que não acreditava em tal facto: 

 

It is silly not to hope, he thought. Besides I believe it is a sin. Do not think about sin, he 
thought. There are enough problems now without sin. Also I have no understanding of it. 

I have no understanding of it and I am not sure that I believe in it. Perhaps it was a sin to 
kill the fish. I suppose it was even though I did it to keep me alive and feed many people. But then 
everything is a sin. Do not think about sin. It is much too late for that and there are people who are 
paid to do it. Let them think about it. You were born to be a fisherman as the fish was born to be a 
fish. San Pedro was a fisherman as was the father of the great DiMaggio. 

                                                           
145 Expressão de Ruy Belo in «A Mão no Arado», opus cit., p. 187 (nota 132), 159-160. 
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But he liked to think about all things that he was involved in and since there was nothing 
to read and he did not have a radio, he thought much and kept on thinking about sin. You did not kill 
the fish only to keep you alive and to sell for food, he thought. You killed him for pride and because 
you are a fisherman. You loved him when he was alive and you loved him after. If you love him, it 
is not a sin to kill him. Or is it more? 

“You think too much, old man,” he said aloud. 
But you enjoyed killing the dentuso, he thought. He lives on the live fish as you do. (Idem: 

90-91) 
 

 
 

Movido pela necessidade de jogar, ou de pensar, sinónimos no contexto da sua 

viagem de regresso, toma a sua acção como premissa de um silogismo que ridiculariza, 

como se deflacionasse uma certa ideia de pensamento: aquela, herdeira da tradição 

mentalista pós-cartesiana, que pretere o non-sense à seriedade declarativa. O velho admite 

que tenha sido pecado matar o peixe, mas logo encontra uma atenuante para o seu gesto no 

facto de o ter morto para viver e poder alimentar muita gente. Todavia, o argumento da 

sobrevivência iliba-o da culpa e desconjunta a noção teológica de pecado. A posição é 

consentânea com o adiamento consecutivo das rezas, durante a batalha, e indicadora da sua 

recusa em ver no cumprimento dos rituais litúrgicos uma resposta para o problema da culpa. 

Neste ponto, o pescador demarca-se do teólogo, como já antes se demarcara do filósofo, e 

assume que nasceu para pescar, como os peixes para serem pescados. Há uma verdade da 

pesca consubstanciada na valorização da fé que o aproxima de santos e heróis, mas o afasta 

liminarmente dos que fazem do acto de pensar um ofício. O pensamento, longe do gesto 

confessional a que os sacerdotes concedem o valor de sacramento, é um modo de auto-

compensação que permite ao pescador ganhar forças para resistir ao impacto da luta, quando 

está prestes a ser desapossado do seu bem mais valioso. 

Da análise do pecado, conclui que não terá morto o peixe para se alimentar nem para 

dar de comer a outrem, como inicialmente supusera, mas por amor-próprio: «You killed him 

for pride and because you are a fisherman» (Idem: 90). O laço que sustenta a caçada é 

expresso no monólógo: « You loved him when he was alive and you loved him after. » 

(Idem: 91). O amor pelo peixe é o vínculo que move a sua defesa post-mortem. Todavia, as 

suas conclusões não são definitivas e o pensamento é ateado por uma nova chama: saber se é 

pecado matar o objecto de fascínio e, se o for, qual a gravidade do crime. «If you love him, it 

is not a sin to kill him. Or it is more?» (Idem: 91). O ponto consiste em determinar se a 

transgressão a que as sagradas escrituras conferem o epíteto de “pecado” se aplica quando a 

morte tem origem num gesto de amor e, em caso afirmativo, se o grau da sua transgressão é 

mais importante do que na ausência de tal vínculo. O princípio analógico que subtende o seu 

raciocínio tem como intuito fixar, por dissemelhança, a especificidade do conceito de 
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pecado. A relação que cria os objectos é a mesma que molda os conceitos, não havendo 

diferença de teor entre os exercícios divinatórios que permitem ao velho orientar-se no mar e 

os que efectua para descrever o seu acto. A equação entre o amor e o pecado é 

conceptualmente fecunda porque reabre o debate.  

O pescador refreia os excessos do seu pensamento com uma advertência auto-

incriminatória: «But you enjoyed killing the dentuso» (Idem: 91). O prazer sentido na morte 

do tubarão excederia a luta pela sobrevivência. Ao contrário de outros, aquele não era dos 

que andavam aos restos, nem exibia um apetite voraz. Era belo, nobre e não tinha medo: «He 

is not a scavenger nor just a moving appetite as some sharks are. He is beautiful and noble 

and knows no fear of anything. » (Idem: 91). O argumento da legítima defesa, expresso na 

passagem «“I killed him in self defense,” the old man said aloud. “And I killed him well.”» 

(Idem: 91), é a sua justificação para a culpa. A morte infligida é condição de sobrevivência e 

funda a pesca neste paradoxo: «Fishing kills me exactly as it keeps me alive.» (Idem: 91). A 

presença do rapaz serenava-lhe o ânimo, suprindo o estado de dilaceração em que o peixe o 

lançara: «The boy keeps me alive.» (Idem: 91). Consoante amadurecia na interpretação das 

acções, o herói perdia gradualmente as suas ilusões a respeito da diferença entre a vida e a 

morte, destronado o enfoque da bios em prol da observação relacional das origens. O que 

sobressai desta atitude é o primado da tangência. Ou seja, a intersecção que derroga o 

dualismo, revelando-o como oximoro: a morte é fonte de vida e inversamente. Neste abismo, 

anuncia-se a justificação de Abraão, como Pai da fé, e de Cristo, como Salvador crucificado. 

Finalmente, é saboreando um pedaço da carne do seu peixe que o pescador testemunha um 

primeiro esboço de unidade com o animal: o fragmento arrancado volve, por sinédoque, as 

qualidades primárias do objecto capturado e exibe, metonimicamente, a forma paradoxal da 

tangência. 

 

“Ay!” 

 

O sonho de identidade ainda não se cumprira: o rasto de sangue que o animal 

espalhava no mar era indício de que o pior estava por vir. A paisagem, solidária com o 

advento da tragédia, mostra-o: 

 

The breeze was steady. It had backed a little further into the north-east and he knew that 
meant that it would not fall off. The old man looked ahead of him but he could see no sails nor 
could he see the hull nor the smoke of any ship. There were only the flying fish that went up from 
his bow sailing away to either side and the yellow patches of Gulf weed. He could not even see a 
bird. (Idem: 92) 
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 A constância da brisa desvia ligeiramente o rumo do pescador para nordeste, dando 

indicação de que não se desvaneceria tão cedo. A ausência de vela, casco, ou fumo de navio 

e a inexistência de pássaros em redor esculpem o perfil desolador da paisagem, onde, 

todavia, se insinua a presença de peixes-voadores e sargaços amarelos. Nada há que se erga 

em seu auxílio, neste lugar estranhamente quieto. O velho, de regresso a casa, trazendo à ré o 

peixe capturado, prossegue o seu contínuo velejar enquanto põe em prática o que sabe da 

arte de marear. De súbito, exprime um grito de aflição: «“Ay! ”, he said aloud. There is no 

translation for this word and perhaps it is just a noise such as a man make, involuntarily, 

feeling the nail go through his hands and into the wood. » (Idem: 92). A interjeição “Ay!”, 

comparada a uma reacção involuntária de dor, é o indício da aproximação de um par de 

tubarões. Esta hipótese, tinha-a antecipado o pescador, quando fez por repousar após a 

derrota do primeiro tubarão. O grito não tem o valor assertivo do nome “albacora”, que 

designa por ostensão o seu primeiro movimento piscatório: a impossibilidade de traduzir a 

exclamação “Ay!” faz com que pertença ao domínio linguístico das locuções sem sentido, 

aquelas a que nenhum objecto corresponde e apenas existem para significar reacções 

involuntárias.  

 Galanos é a denominação com que o pescador identifica a segunda leva de tubarões: 

«“Galanos”, he said aloud. He had seen the second fin now coming up behind the first and 

had identified them as shovel-nosed sharks by the brown, triangular fin and the sweeping 

movements of the tail. They had the scent and were excited and in the stupidity of their great 

hunger they were losing and finding the scent in their excitement. » (Idem: 92-93).  Ao nome 

corresponde uma descrição que encontra, no olhar composicional do velho, a analogia 

necessária à caracterização daqueles predadores: pelas barbatanas castanhas triangulares e 

pelo varrer da cauda, identifica-os como peixe-martelo. O cheiro a sangue disseminado no 

oceano era o motivo da sua aproximação. À semelhança dos antecedentes, dominados por 

um vigor olfactivo que intensificava o seu apetite indómito, estes perdiam por instantes o 

rasto do peixe, mas recuperavam-no de seguida no entusiasmo da proximidade. Antecipando 

a chegada dos tubarões, o velho prende a ponta da vela, segura a cana do leme, prepara as 

armas para o contra-ataque, pega no remo com a navalha presa à extremidade, ergue-a 

levemente e procura uma posição adaptável ao combate. Por fim, abre e fecha as mãos no 

remo em sinal de recomeço. 
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Os animais não lhe aparecem como um todo. Reconhece algumas das suas partes 

anatómicas, que descreve no detalhe das suas qualidades, corroborando a ideia de que a coisa 

extensa é o conjunto de propriedades da coisa pensante: «He could see their wide, flattened, 

shovel-pointed heads now and their white-tipped wide pectoral fins. They were hateful 

sharks, bad-smelling, scavengers as well as killers, and when they were hungry they would 

bite at an oar or the rudder of a boat. » (Idem: 93). As cabeças destes tubarões, achatadas e 

largas, têm a forma de uma pá, e as grandes barbatanas peitorais apresentam-se ponteadas de 

branco. São nojentos e malcheirosos, não porque da sua carne emanem partículas odoríferas 

desagradáveis, mas apenas porque não só andam aos restos como matam e, em caso de fome, 

até o barco atacam. Deles, sabe o pescador que decepam as pernas das tartarugas à superfície 

e, esfomeados, atacam um homem, mesmo que o seu corpo não difunda qualquer cheiro a 

peixe, nem sequer a limos trazidos pelos peixes: «It was these sharks that would cut the 

turtles´ legs and flippers off when the turtles were asleep on the surface, and they would hit a 

man in the water, if they were hungry, even if the man had no smell of fish blood nor of fish 

slime on him.» (Idem: 93). O que é temível nestes tubarões é a ausência de regras: exprime a 

soberania fatal dos instintos e destrona qualquer estratégia de defesa.  

O pescador associa metonimicamente o seu grito de aflição, “Ay”, ao nome que o 

desperta, “Galanos”, e numa apóstrofe aos tubarões, dá sinal da sua preparação para a luta, 

desafiando-os a afrontá-lo: «“ Ay,” the old man said. “ Galanos”. Come on, Galanos.”» 

(Idem: 93). A descrição do modo como vêm até si faz-se de novo por analogia, para que da 

dissemelhança brote a diferença individualizadora, e, desta vez, o termo da relação é o mako. 

Mais perspicaz do que o anterior, o primeiro dos dois tubarões Galanos volta-se, sumindo-se 

sob o barco, e faz com que o pescador sinta, pelo tremor do esquife, os maus-tratos ao seu 

peixe; o outro fita o velho com os seus olhos esbugalhados, faz um semicírculo e, com a 

boca escancarada, morde onde já o havia sido. Mas o velho procura a tangência dos miolos 

com a espinha dorsal e aí crava a faca, que retira para lha espetar no olhar amarelento, 

anulando-lhe a crueldade e o tom desafiador, e redu-lo a um dócil olhar de gato. Desta vez, o 

tubarão não se reanima no ímpeto derradeiro da luta. A facada tinha sido tão certeira e fatal, 

que o bicho se afundou, forçado a engolir a morte e a aceitar a supremacia do pescador. Eis a 

passagem que o prova: 

 

They came. But they did not come as the Mako had come. One turned and went out of 
sight under the skiff and the old man could feel the skiff shake as he jerked and pulled on the fish. 
The other watched the old man with his slitted yellow eyes and then came in fast with his half circle 
of jaws wide to hit the fish where he had already been bitten. The line showed clearly on the top of 
his brown head and back where the brain joined the spinal cord and the old man drove the knife on 
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the oar into the juncture, withdrew it, and drove it again into the shark´s yellow cat-like eyes. The 
shark let go of the fish and slid down, swallowing what he had taken as he died. (Idem: 93) 

 
 
 

Depois, o velho procura o tubarão que se havia dissimulado e continuava a agitar o 

barco, sinal do desgaste que fazia no grande peixe, e acerta-lhe com a faca na carne, embora 

não o consiga imediatamente penetrar, dada a rigidez do flanco. Fere as mãos e o ombro no 

ataque, tal o impulso do golpe, e debilita as zonas nevrálgicas do acto piscatório. O tubarão 

tenta furtar-se-lhe, adivinhando o próximo ataque, mas o pescador alcança-o na ascensão, 

acerta-lhe em cheio na cabeça e, quando vê o nariz do animal apontar para o peixe, com as 

queixadas ainda lacerantes, dá-lhe um golpe no olho para o separar definitivamente da presa. 

No momento em que se afunda, o tubarão cerra a boca, levando consigo o pedaço 

abocanhado, e o pescador reage com um golpe suplementar entre as vértebras e os miolos, a 

fim de lhe provocar a abertura das queixadas. Não logrando concretizar o seu intento, usa a 

lâmina do remo para lhas abrir e coroa o sucesso da operação com uma apóstrofe ao animal 

morto: 

 

The skiff was still shaking with the destruction the other shark was doing to the fish and 
the old man let go the sheet so that the skiff would swing broadside and bring the shark out from 
under. When he saw the shark he leaned over the side and punched at him. He hit only meat and the 
hide was set hard and he barely got the knife in. The blow hurt not only his hands but his shoulder 
too. But the shark came up fast with his head out and the old man hit him squarely in the centre of 
his flat-topped head as his nose came out of the water and lay against the fish. The old man 
withdrew the blade and punched the shark exactly in the same spot again. He still hung to the fish 
with his jaws locked and the old man stabbed him in his left eye. The shark still hung there. 

“No?” the old man said and he drove the blade between the vertebrae and the brain. It was 
an easy shot now and he felt the cartilage sever. The old man reversed the oar and put the blade 
between the shark´s jaws to open them. He twisted the blade and as the shark slid loose he said, “Go 
on, galano. Slide down a mile deep. Go and see your friend, or maybe it´s your mother.” 

The old man wiped the blade of his knife and laid down the oar. Then he found the sheet 
and the sail filled and he brought the skiff on to her course. (Idem: 94) 

 
 
 

À Rebours 

  

No final da acção, o pescador limpa a faca e pousa o remo. O momento em que pega 

na ponta da vela, a fim de colocar o barco no rumo certo, marca a sua vitória sobre os 

obstáculos que permeiam o caminho de regresso e indicia um reajuste posicional. Em mais 

um gesto monológico, observa para si mesmo que o saldo da investida consiste na perda de 

um quarto da melhor carne. Apercebendo-se do dano, deseja que tudo não tivesse passado de 

um sonho: «“They must have taken a quarter of him and of the best meat,” he said aloud. “I 

wish it were a dream and that I had never hooked him.”» (Idem: 94). O herói encontra-se à 
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rebours, já que a repetição dos seus gestos, ou intenções, é em tudo contrária ao desígnio que 

norteou a sua empreitada: depois de ter combatido afincadamente para a construção de um 

objecto visual que criasse no observador uma impressão de realidade, era chegado o 

momento de negar os factos actuais, preterindo-os ao sonho e à ilusão. Num acto de 

nostalgia matizado de remorso por não ter sido capaz de evitar a perda, o velho dirige-se ao 

peixe destroçado e pede-lhe desculpa: «“I´m sorry about it, fish. It makes everything 

wrong.”» (Idem: 94). O discurso apologético, destinado a uma figura que não podia 

consentir-lhe o perdão, era a sua maneira de encenar, num gesto mimético, a ilibação da 

culpa pelo corpo profanado.  

O silêncio repentino que se seguiu ao fim do combate traduz, numa imagem 

sinestésica, a derrogação do olhar. Não obstante a recusa do pescador em observar o animal 

mutilado, ei-lo que ressurge numa derradeira figuração da morte: exangue, lavado pelas 

águas, tinha a coloração prateada do reverso dos espelhos, embora ainda se lhe vissem as 

listras: «He stopped and he did not want to look at the fish now. Drained of blood and awash 

he looked the colour of the silver backing of a mirror and his stripes still showed. » (Idem: 

95). A morte tornara-o vulnerável à corrupção e exigia um representante que o protegesse dos 

ataques predadores. O velho era quem melhor se adequava ao papel, não só porque havia 

criado o peixe através do seu olhar invicto, mas também porque precisava de o manter 

incólume a fim de justificar o projecto da sua fundação. O animal capturado não satisfazia a 

condição de res extensa: era consubstancial ao gesto da sua constituição.   

Na qualidade de representante do peixe, ou de si mesmo através do peixe, o herói é 

assolado por uma culpa que não cessa de o atormentar: «“I shouldn´t have gone out so far, 

fish,” he said. “Neither for you nor for me. I´m sorry, fish.”» (Idem: 95). Esta afirmação, 

revisionista no propósito, mostra o seu arrependimento pela aventura piscatória, dado o 

sofrimento que lhe causa a perda do objecto afortunado. Atribui-a a um erro de deliberação: 

o caminho que escolhera não fora o mais apropriado, porque ao sair excessivamente para o 

largo, entusiasmado com o valor de auto-transcendência da pesca, expôs-se demasiado, e 

com ele o peixe, imagem de si próprio. 

A este lapso meditativo, reage, considerando a urgência de se reposicionar face aos 

ataques que ainda estavam por vir. Neste sentido, dá a si mesmo a recomendação de verificar 

se a atadura da faca está em condições de uso e se as feridas das mãos estão saradas para 

enfrentar mais uma batalha. Exprime o desejo de ter na sua posse uma pedra que lhe permita 

afiar a faca: «“I wish I had a stone for the knife,” the old man said after he had checked the 

lashing on the oar butt.”» (Idem: 95). Lamenta não a ter trazido, assim como reconhece que 
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deveria ter consigo muitas coisas que não trouxe, «You should have brought a stone.” I 

should have brought many things, he thought.» (Idem: 95), mas termina com uma sábia 

advertência sobre a inutilidade da lamentação, que substitui pelo pragmatismo: «“But you 

did not bring them, old man. Now is no time to think of what you do not have. Think of what 

you can do with what there is. » (Idem: 95). As admoestações da voz que a sua imaginação 

figurou, interlocutor monológico no debate da consciência, exasperam-no: «“You give me much 

good counsel,” he said aloud. “ I´m tired of it.”» (Idem: 95). Mergulha as mãos na água, 

tendo o cuidado de segurar debaixo do braço a cana, insígnia da autoridade conquistada, e 

avalia pelo toque os estragos dos tubarões: 

 
“God knows how much that last one took”, he said. “But she´s much lighter know”. He 

did not want to think of the mutilated under-side of the fish. He knew that each of the jerking bumps 
of the shark had been meat torn away and that the fish now made a trail for all sharks as wide as a 
highway through the sea. 

He was a fish to keep a man all winter, he thought. Don´t think of that. Just rest and try to 
get your hands in shape to defend what is left of him. The blood smell from my hands means 
nothing now with all that scent in the water. Besides they do not bleed much. There is nothing cut 
that means anything. The bleeding may keep the left from cramping. 

What can I think of now? He thought. Nothing. I must think of nothing and wait for the 
next ones. I wish it had really been a dream, he thought. But who knows? It might have turned out 
well. (Idem: 95-96) 

 
 

Esta passagem corrobora, na forma antitética da enunciação, o debate do pescador, 

cindido entre a necessidade de reaver forças para prosseguir viagem e a tristeza de ver o seu 

espólio cruelmente devastado pela acção dos tubarões. À consideração de que o último terá 

assolado uma parte importante do seu peixe, reage com o argumento da leveza no transporte. 

Ao desejo de constituir o animal como presença vívida, opõe a recusa de configurar a 

imagem do peixe mutilado, porque sabe que a cada quinhão de carne arrancada corresponde 

um rasto cada vez mais amplo, qual estrada marítima à mercê dos tubarões. À consideração 

melancólica de que o seu peixe era animal suficiente para prover um pescador durante todo o 

inverno, responde com a recomendação adversativa de substituir este pensamento pela 

recuperação das mazelas que as suas mãos ainda apresentam, a fim de as preparar para novos 

desafios. O pescador assume, na decisão de preterir a teoria à prática, a advertência que a si 

mesmo endereçou no anterior solilóquio: “Now is no time to think of what you do not have. 

Think of what you can do with what there is.” (Idem: 95). O auto-encorajamento à acção, ao 

invés do lamento sobre a perda irreversível, funda-se na dissemelhança de intensidade entre 

o cheiro a sangue, exalado das suas mãos sofredoras, e a extensão do que corre no vasto 

oceano, fruto da carnificina despoletada pela ferocidade dos tubarões.  

O cheiro a sangue é a representação metonímica das mãos que, por idêntico processo, 

configuram retoricamente o acto de pescar. O efeito do seu gesto é irrelevante, comparado 
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com a estrada de sangue que os tubarões abriram, dilatando-a em cada pedaço roubado ao 

animal indefeso. A deflação das consequências imputáveis ao seu acto exprime-se 

igualmente na ideia de que o sangue oriundo das suas mãos é pouco abundante, já que 

nenhum dos golpes foi verdadeiramente profundo e incisivo, além de que o sangramento tem 

como contrapartida a prevenção de cãibras na mão esquerda. Se é verdade que os tubarões 

causam a dilatação de uma mancha de sangue no vasto oceano, transfigurando o ínfimo em 

máximo, não é menos verdade que a gota derramada na captura é a fonte da sua própria 

metamorfose, porquanto atrai a fúria de predadores indomáveis. A gota que tinge de 

sofrimento as águas do Golfo é o retrato da imperfeição humana que, no gesto da sua 

fundação, é incapaz de subsistir, como as árvores ao fim da rua146, e converte em morte a 

vida resgatada. 

 

Há metafísica bastante em não pensar em nada 

 

A inutilidade de se conservar neste estado meditativo leva o pescador a estabelecer 

que não lhe resta tópico sobre que pensar, nem motivo para o fazer, quando o passado se 

esvanece, corroído pela morte, e o presente, insustentável, se desfaz na espera da morte 

futura. A imagem do sangramento, ínfima gota no vermelho oceânico, é a figura temporal da 

laceração que esculpe o rosto do velho pescador. A descoincidência é a forma do seu ser, e o 

nada, ao invés de objecto ou tema, é o abismo que rasga a visão substantiva do herói, 

convertendo o predicado da sua indivisibilidade numa equação entre o passado, que se esvai 

sob a forma do peixe carcomido, e o futuro, que edifica sobre os destroços a imagem 

descarnada do animal capturado.  

O presente é a passagem do pensamento sobre o nada, tributário da imutabilidade 

dualística, ao nada que é pensamento e revela, no gesto monológico que o exprime, a sua 

forma relacional. Na confluência, fica a juntura, esse lugar vazio de onde brota a diferença, 

raiz de todas as metamorfoses. Ou, nas palavras do poeta, a tristeza que se apossa de todas as 

almas caminhantes, aformoseando-lhes o passo: “é triste ir pela vida como quem / regressa e 

entrar humildemente por engano pela morte dentro”147. Percebendo-se o fulcro deste 

desencontro, relação ao invés de substância, o pescador escava, no presente da espera, o 

sentimento da sua própria estranheza e impregna de negatividade a acção, no seu desejo de 

irrealidade. A antecipação do ataque eminente dos tubarões, aliada à expressão volitiva de 

                                                           
146 Expressão do poema de Ruy Belo citado p. 187 (nota 132).  
147 Ibidem, p. 301. 
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que tudo não tivesse passado de um sonho, é um modo de assunção da diferença que se orna 

de vestes temporais para gerar o projecto de identidade. O pescador sabe que a equação de si 

mesmo como relação, em vez de substância, contamina de negatividade a robustez dos factos 

e corrói o gesto da sua própria fundação. Todavia, reage a esta ameaça auto-erosiva: 

encoraja-se através do debate que a sintaxe adversativa do excerto reproduz e, tomando 

como certa a devastação próxima da figura capturada, firma-se na posição de combate, 

provando a si mesmo e ao leitor, eterno companheiro de viagem, que a constância de ânimo 

há-de matar a morte anunciada. O desejo de converter a factualidade em sonho, por via de 

uma obnubilação temporária da consciência, que se esvazia do conteúdo diligentemente 

acautelado pela memória, é a sua derradeira forma de auto-moralização. A irrealidade 

preconizada transfigura o peremptório em hipotético e nega a robustez dos factos, porquanto 

os torna conversíveis. A fixidez dos acontecimentos, longe de ser uma propriedade dos 

mesmos, é antes o efeito relacional do gesto que lhes confere tal atributo, o que, visto no 

contexto da narrativa, deixa em aberto a imaginação de um final capaz de redimir a certeza 

da destruição. Eis a frase em que se exprime a sua ânsia de intervenção por via da 

capacidade plástica ou metamórfica do sonho: «I wish it had really been a dream, he thought. 

But who knows? It might have turned out well.”» (Idem: 96). Deste ponto de vista, o 

recrudescimento da luta corresponde ao desejo de aniquilar a figura mortífera dos tubarões, 

que ameaça de devastação o objecto da captura. A necessidade de transfigurar em sonho a 

morte, inexorável sob o prisma dos factos, deixa em aberto a hipótese da sua subversão e 

introduz na fixidez diegética a esperança do recomeço. Todavia, para que a metamorfose se 

dê, a crença na imutabilidade das coisas tem que esvaziar-se, reduzindo a cinzas o objecto, a 

fim de que brote dos seus múltiplos destroços a possibilidade do seu infinito renascer.  

O amor deste velho pelo mar, especialmente pela arte da pesca, a única capaz de o 

ressarcir da perda de identidade, arrasta-o muito para o largo, excessivamente para o largo, 

segundo ele próprio diz: «“ I should´t have gone out so far, fish,” he said. Neither for you, 

nor for me. I´m sorry fish.” (Idem: 95). Tão longe o arrastou que encontrou o lugar onde a 

figura da morte se disfarça de animal feroz para defender, qual monstro das tormentas, o 

cabo que alguns, por imprudência ou insensatez, ousam devassar. Paradoxalmente, é nesse 

mesmo lugar que o amor recrudesce, movido por um intenso desejo de vingança, ou de 

sobrevivência, e descobre na hipérbole do combate o sonho salvífico. Audaz na transgressão, 

o amor não carece de motivos para agir nem se subjuga aos ditames da prudência: contenta-

se em sê-lo, espraiando-se até que dele não sobeje o menor vestígio de comensurabilidade.  



Gestos Fundadores 

 

 Uma Leitura de Ernest Hemingway, The Old Man And The Sea. Página 256 
 

O pescador transcende a exiguidade da razão e, num derradeiro gesto de amor pelo 

peixe, procura salvá-lo da morte inelutável. Instigado pela dor da perda, representada na 

mancha que tinge de sangue o vasto oceano, perto da qual o seu sofrimento é inane, reage 

sem delongas meditativas, a fim de não perturbar o ímpeto de sobrevivência que o arrasta 

para o último combate: vingar a profanação a que os tubarões condenam o seu peixe, 

emulando o primitivo gesto de captura, embora com o propósito de defender o corpo que, 

um dia, as suas mãos roubaram, impudentemente, ao vasto oceano. 

O que doravante lhe importa já não é a consideração do interesse individual. Por 

exemplo, o de ter um peixe que o alimentasse durante todo o inverno ou o de se ver 

reconhecido pelos membros da comunidade piscatória de Havana. Antes lhe interessa que 

possa vingar-se da ferocidade que se atreve a delapidar o corpo vulnerável do seu animal de 

estimação. Tendo aprendido com o peixe que o amor nasce de um ímpeto de sobrevivência, 

o pescador, para quem a perda é desde sempre consubstancial ao projecto da sua fundação, 

vê agora minada a hipótese de corroborar o valor da sua autoridade. O único despojo da 

guerra que travou e venceu desconjunta-se, em cada pedaço de carne arrancada. A investida 

rouba ao animal devassado pelas queixadas impiedosas dos tubarões a identidade que outrora 

o converteu em pescado, ou no mais sublime espécime advindo à tona de água: aquele a que 

os olhos prodigiosos da imaginação deram luz e tornaram real.  

A necessidade de derrogar a morte, por via de um gesto de imitação ou de auto-

compensação, é a sua maneira de suprir a angústia em que se transformou a perda inevitável 

do objecto. A mimese é, na escala zoológica de Hemingway, leitor de Aristóteles, uma 

função congénita ao homem que, para sobreviver à dor da ausência, se desdobra em actos de 

repetição, como se deles procedesse a síntese do abismo. São gestos que intendem matar a 

morte original. E, neste quadro, eis o pescador a braços com uma nova e decisiva batalha: a 

de preservar a memória da captura, não obstante a ruína do objecto. Ei-lo, uma vez mais, 

empenhado na iteração do velho jogo. Ei-lo, animal mimético, que luta até à perdição para se 

salvar do esquecimento, porque jamais poderá consentir “… que o mundo seja/ vago manto 

enrugado de montanhas, / alguns bichos na água, outros em terra, / outros voando em fútil 

incerteza.”148. Ei-lo que reergue da devastação o peixe mutilado, inscrevendo sobre a sua 

carcaça a forma intransitiva, pelo que incomensurável, do gesto que o imortalizará. Ei-lo 

num duelo contra a morte, salvando as cinzas sobre que nascerá um novo e duradouro peixe: 

o peixe que há-de perpetuar o gesto da sua criação.  

                                                           
148 Opus.cit., p. 153 (nota 118), 23. 
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O tubarão que a seguir irrompe, firme no ataque, é um peixe-martelo. É comparado a 

um porco à pia, se o mesmo possuísse uma boca tal que nela coubesse uma cabeça humana: 

«The next shark that came was a single shovel-nose. He came like a pig to the trough if a pig 

had a mouth so wide that you could put your head in it. The old man let him hit the fish and 

then drove the knife on the oar down into his brain. But the shark jerked backwards as he 

rolled and the knife blade snapped. » (Idem: 96). Não é um tubarão exactamente igual aos 

outros: é-o na ferocidade, porém, a anatomia dotara-o de uma boca tão ampla que nela 

caberia a cabeça de um homem. A comparação não obedece a critérios de contiguidade 

capazes de delinear uma semelhança de família com animais de idêntica espécie zoológica. 

A relação entre um tubarão e um porco é estranha, monstruosa até, já que implica a 

construção de um nexo entre figuras heteróclitas. O detalhe que as irmana resulta de uma 

impossibilidade, expressa na oração condicional, com recurso ao pretérito imperfeito do 

conjuntivo: «He came like a pig to the through if a pig had a mouth so wide that you could 

put your head in it.»149 Se o porco não dispõe da propriedade imputada ao tubarão, a saber, 

ter uma boca tão ampla que nela coubesse a cabeça de um homem, então, não serve de 

análogo. A menos que seja visto como impossibilidade, e, neste caso, tornar-se-ia um “peixe 

faz-de-conta”, ou uma figura monstruosa que, no cerne da analogia, expõe a sua 

heterogeneidade.  

Sob este princípio, adivinha-se a desfiguração do peixe capturado e, 

consequentemente, a derrogação da visibilidade que o seu corpo, total e indiviso, sustentava. 

O pescador, treinado no contra-ataque, deixa-o morder a fim de melhor delinear a 

intersecção, e desfere-lhe um golpe nos miolos. Mas o ataque não é perfeito: o tubarão salta 

para trás, ao rebolar, e a lâmina quebra-se. O velho concentra-se no rumo a seguir e passa a 

ter como única preocupação o governo do barco. O espectáculo que sempre o fascinara, ver 

o grande tubarão afundar-se lentamente nas águas, reduzindo de tamanho até se tornar 

insignificante, tinha sido preterido à necessidade de comando diante da morte ameaçadora: 

«The old man settled himself to steer. He did not even watch the big shark sinking, slowly in 

the water, showing first life-size, then small, then tiny. That always fascinated the old man. 

But he did not even watch is now. » (Idem: 96).  

Evitar a delapidação integral corpo, a fim de poder testemunhar a grandiosidade do 

seu gesto, perpetuando-o ao olhar de quantos possam compreendê-lo, é agora a única razão 

que o move. No reajuste que faz da sua posição de combate, apercebe-se de que, para além 

                                                           
149 Itálicos meus. 
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do croque, que já não serve, ainda lhe restam dois remos, a cana do leme e o cacete. 

Considera-se vencido, já que a velhice não lhe permite derrotar tubarões à pancada, mas 

reage de pronto a este acesso de melancolia e decide que há-de lutar enquanto puder dispor 

dos instrumentos que lhe restam, os remos, o cacete e a cana. Os meios próprios de captura 

são convertidos em instrumentos de ataque capazes de desferir golpes letais contra a figura 

mortífera dos tubarões. A cana com que vingou a penúria de oitenta e quatro dias sem 

pescado, e a perda consequente de identidade, é a mesma com que ora defende a memória 

futura do seu gesto pretérito: «Now they have beaten me, he thought. I am too old to club 

sharks to death. But I will try it as long as I have the oars and the short club and the tiller. » 

(Idem: 96-97).  

As mãos, essenciais à luta, coloca-as na água para que, amaciadas no contacto, 

possam adaptar-se aos rigores adversos. O vento, agora mais intenso, anuncia o desfecho, e o 

velho, percebendo que o fim está próximo, espera ver a terra muito em breve. Toma-se como 

objecto de análise e, em mais um solilóquio, exprime o seu profundo cansaço ou 

simplesmente o desejo de voltar a casa, onde o aguardam o rapaz, companheiro de sempre, e 

a cama, onde repousam em surdina os leões de África: «“You´re tired, old man,” he said. 

You´re tired inside.”» (Idem: 97). 

No ocaso do dia, os tubarões estão de volta. O velho antecipa-lhes a chegada quando 

identifica o movimento das barbatanas castanhas na direcção do rasto de sangue que o peixe 

espalhava no oceano. Apercebe-se de que estes já não farejavam, ao contrário dos primeiros, 

limitavam-se a seguir o caminho fosforescente delineado pelas chagas do peixe devastado, 

tão perto do esquife que pareciam nadar lado a lado: «The old man saw the brown fins 

coming along the wide trail the fish must make in the water. They were not even quartering 

on the scent. They were headed straight for the skiff swimming side by side. » (Idem: 97). 

Esta imagem deixa antever a intensidade da luta que se avizinha: o velho, profundamente 

cansado, tendo perdido boa parte dos seus instrumentos de defesa, transportando um peixe 

que oferece aos inimigos um rasto cada vez mais largo do seu sangue, tem agora a dura 

tarefa de resistir à ferocidade destes tubarões esfaimados, que sabem, doravante, onde atacar. 

Diante da ameaça, o pescador coloca-se a postos e dá aos seus instrumentos uma 

finalidade ofensiva: prende a cana, amarra a ponta da vela, estende a mão para o cacete 

debaixo da popa, feito de um remo partido e serrado que só podia ser manejado com uma 

mão, o que o obrigou a recorrer à direita, mais fidedigna do que a esquerda. Pese embora as 

diferenças que observa no comportamento dos tubarões, relativamente aos seus antecedentes, 

consegue reconhecer que são outra vez galanos: «They were both galanos.» (Idem: 97). De 
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acordo com a experiência passada, dá a si mesmo conselhos práticos sobre a maneira de 

estrategicamente os debelar, num golpe fatídico: «I must let the first one get a good hold and 

hit him on the point of the nose or straight across the top of the head, he thought. » (Idem: 

97). O narrador, que o acompanha nesta viagem em busca de si, dá ao intérprete o 

testemunho das falas que o herói profere em solilóquio, mas também das suas advertências 

práticas sobre a arte de pescar, como se adivinhasse o seu pensamento, com ele se fundindo 

numa osmose quase perfeita. 

Mais uma vez, os tubarões chegam a par, conservando na repetição do gesto a 

memória dos primeiros galanos. Assim que o mais próximo se abocanha num fragmento do 

grande peixe, o velho, seu legítimo representante, defende-o de mais uma devastação, 

espetando o cacete no cimo da ampla cabeça do bicho. No ponto em que a mão do pescador 

tange a fronte do animal com o cacete, as qualidades primárias tornam-se-lhe explícitas: no 

cair da lança, o velho sente a elástica solidez da cabeça e a rigidez do osso: «… he raised the 

club high and brought it down heavy and slamming on to the top of the shark´s broad head. 

He felt the rubbery solidity as the club came down. But he felt the rigidity of bone too and he 

struck the shark once more hard across the point of the nose as he slid down from the fish. » 

(Idem: 98). Estes predicados, tomados pela tradição filosófica como propriedades intrínsecas 

dos objectos, não são independentes do gesto que os constitui e, ao invés de um dado prévio, 

são modos de qualificação que dependem da imputação de atitudes proposicionais ao que se 

estabelece como mundo. Deixam de ser absolutos para se tornarem atributos relativos ou 

consubstanciais ao acto que os cria.  

O pescador, não estando inteiramente satisfeito com a acutilância destes golpes, 

desfere outros, mas desta vez acerta somente na ponta do nariz, pois que o animal, já em 

retirada, se soltava do peixe. Quanto ao outro tubarão, observa-o o velho, cá e lá com 

pedaços da carne do seu peixe na boca. Tomado de fúria por tão vasto dano, investe contra 

ele, acerta-lhe na cabeça, mas o animal, insaciável, fita-o sem vergonha e arranca mais carne 

ainda. O pescador desfere sobre ele outro golpe, mas, desta vez, apenas acerta na elasticidade 

sólida e maciça. Faltava-lhe penetrar tão fundo que sentisse a rigidez do osso: «The old man 

swung the club down on him again as he slipped away to swallow and hit only the heavy 

rubberiness. » (Idem: 98). Insatisfeito por não ter completado o serviço, provoca o tubarão, 

solicitando-lhe que regresse, e desfere-lhe um golpe tal que chega a sentir o osso na base do 

crânio: «He hit him solidly and from as high up as he could raise the club. This time he felt 

the bone at the base of the brain and he hit him again…» (Idem: 98). Enquanto repete o seu 

acto, o tubarão, esfaimado, arranca a carne do grande peixe e some. Ainda expectante, o 
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pescador aguarda pelo regresso do par, mas nenhum dos dois volta. Deles, apenas o rasto: 

um, viu-o fugazmente à tona, nadando em círculo; o outro, não mais vislumbrou sinal da sua 

barbatana. 

 Diante da incompletude do seu acto, sinal da sua imperfeição, o velho considera que 

não deveria ter alimentado a expectativa de os matar: já lá ia o tempo em que, munido de 

instrumentos apropriados, os executaria sem dificuldade. Contentava-se, agora, com o facto 

de os ter magoado de verdade, afastando-os para o largo: «I could not expect to kill them, he 

thought. I could have in my time. But I have hurt them both badly and neither one can feel 

very good. If I could have used a bat with two hands I could have killed the first one surely. 

Even now, he thought.» (Idem: 99). Tinha cumprido o seu papel de representante, 

protegendo a presa de uma devastação integral. Na análise retrospectiva do seu gesto, 

enuncia, através de uma oração condicional no imperfeito do conjuntivo, uma 

impossibilidade: se, naquela ocasião, tivesse tido em seu poder um pau com duas pegas, 

estava seguro de que, pese embora a velhice e o profundo cansaço, teria morto o primeiro 

dos dois tubarões. O velho sabia que aquela era uma hipótese irreal, porque inconciliável 

com a ordem dos factos, mas a pesca tinha-lhe ensinado a indagar recursos na configuração 

do absurdo. O peixe, gerado no olhar invicto da imaginação, é a prova de que a sua fé 

transcende os limites do possível e edifica sobre as ruínas o seu velho sonho de África. 

 

Epitáfio 

 

Neste interregno da batalha, o pescador reavalia a posição geográfica do esquife e, 

percebendo que o anoitecer não tardaria, encoraja-se, com a observação de que em breve 

usaria como farol o clarão de Havana, além que de, no caso de se encontrar muito para leste, 

tomaria como guia a luz de uma das suas novas praias: «“ it will be dark soon,” he said. 

“Then I should see the glow of Havana. If I am too far to the eastward I will see the lights of 

one of the new beaches”. I cannot be too far out now, he thought. » (Idem: 99). Volvida a 

confiança no regresso, sente-se menos desamparado ao largo e, nesta aproximação à costa, 

manifesta o desejo de que ninguém se tenha verdadeiramente afligido com ele, embora saiba 

que o rapaz, como alguns velhos pescadores, se terá decerto preocupado com a sua ausência 

no mar. Acreditava, no entanto, que o rapaz tinha fé, e esta, por ser incomensurável com a 

ordem dos factos, jamais permitiria que fosse dominado pela angústia da prova. Haveria de 

encontrar em si mesmo recursos capazes de compensar a perda do mestre: «I hope no one 

has been too worried. There is only the boy to worry, of course. But I am sure he would have 
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confidence. Many of the older fishermen will worry. Many others too, he thought. I live in a 

good town.» (Idem: 99). No momento em que imagina as reacções à sua ausência, apercebe-

se de que não pode continuar o diálogo com o peixe, porque os ataques dos tubarões, cujos 

efeitos visuais nega reiteradamente, tinham desfigurado o animal: «He did not want to look 

at the fish. He knew that half of him had been destroyed. » (Idem: 99). Inconformado com a 

perda, o velho reage, não obstante a devastação: 

 

“Half-fish”, he said. “Fish that you were. I am sorry that I went too far out. I ruined us 
both. But we have killed many sharks, you and I, and ruined many others. How many did you ever 
kill old fish? You do not have that spear on your head for nothing.” 

He liked to think of the fish and what he could do to a shark if he were swimming free. I 
should have shopped the bill off to fight them with, he thought. But there was no hatchet and then 
there was no knife. 

But if I had, and could have lashed it to an oar butt, what a weapon. Then we might have 
fought them together. What will you do now if they come in the night? What can you do? 

“Fight them”, he said. “I´ll fight them until I die.” 
But in the dark now and no glow showing and no lights and only the wind and the steady 

pull of the sail he felt that perhaps he was already dead. He put his two hands together and felt the 
palms. There were not dead and he could bring the pain of life by simply opening and closing them. 
He leaned his back against the stern and knew he was not dead. His shoulders told him. (Idem: 99- 
100) 

 
 

Dirige-se, em apóstrofe, ao que resta do animal e, sob o epíteto de “semipeixe”, 

representa-o como interlocutor. O nome “half-fish” evoca, por sinédoque, a figura inteira do 

peixe e faz renascer a prosopopeia, origem do epitáfio. O contraste entre a actualidade da sua 

destruição e a memória da sua completude enfatiza a percepção da metamorfose: «“Half-

fish,” he said. “Fish that you were.”» (Idem: 100). O pescador assume a ruína do peixe como 

efeito da decisão que o levou a transcender os limites e, melancólico, admite que o seu gesto 

desfez o jogo piscatório: «“I am sorry that I went to far out. I ruined us both.”» (Idem: 100). 

Não obstante, contraria logo a seguir o estado de langor em que a reminiscência o projecta: 

«“But we have killed many sharks, you and I, and ruined many others. How many did you 

ever kill old fish? You do not have that spear on your head for nothing”» (Idem: 100). O 

velho contrapõe à destruição da presa a morte infligida aos tubarões, conservando, na luta 

pela defesa do peixe, a grandeza do gesto primitivo. Em suma, pescador ergue o animal das 

ruínas quando lhe confere a máscara de interlocutor, dilata a personificação quando 

rememora a luta que ambos travaram para matar os tubarões, e conclui que a primeira 

captura não foi vã: proporcionara a hipérbole do debate e a afirmação da pesca como acto 

fundador.  

Percebendo a sua especial vocação para edificar sobre os destroços mundos 

possíveis, o herói compraz-se em imaginar o que faria o seu peixe a um tubarão se lhe 

tivesse sido dada a oportunidade de nadar em liberdade: «He liked to think of the fish and 
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what he could do to as a shark if he were swimming free. I should have chopped the bill off 

to fight them with, he thought. » (Idem: 100). Contudo, a hipótese de o ver digladiar-se é 

travada por uma impossibilidade: não tinha cortado a lança ao peixe, já que não dispunha de 

machado, e agora nem faca lhe restava: «But there was no hatchet and then there was no 

knife.» (Idem: 100). Imagina que se tivesse podido investir o animal de meios de combate, 

juntos teriam afrontado gloriosamente o inimigo: «But if I had, and could have lashed it to 

an oar butt, what a weapon. Then we might have fought them together.» (Idem: 100). Mas o 

pescador tinha deixado de reconhecer ao animal capacidade de reacção e tornara-se seu 

representante: zelava doravante pela sua integridade, combatendo os predadores. 

  Todavia, decide prolongar a hipótese anterior e indaga o peixe sobre o seu modo 

actuação, no caso de ser supreendido pelo reaparecimento nocturno dos tubarões: «What will 

you do now if they come in the night? What can you do? “ Fight them,”, he said. “I´ll fight 

them until I die.”» (Idem: 100). O destinatário da pergunta é ambíguo, dada a natureza 

monológica do discurso, o que lhe confere um sentido retórico. O alvo é ainda mais incerto 

quando percebemos que, além do peixe, convocado pela imaginação a integrar a luta, é ao 

pescador que compete afrontar os tubarões. A ambiguidade é deliberada: prolonga o 

indiscernimento entre os pólos da comunicação e esbate a diferença entre sujeito e objecto. 

A ideia encontra eco na valorização da luta como possibilidade de sobrevivência e torna-se 

explícita quando o pescador afirma que se sente como se já estivesse morto. Sentimento a 

que responde com a junção das mãos, a fim de lhes sentir as palmas e, no movimento de as 

abrir e fechar, as dores da vida: «They were not dead and he could bring the pain of life by 

simply opening and closing them. He leaned his back against the stern and knew he was not 

dead. His shoulders told him.» (Idem: 100). 

A imagem final sintetiza os contrários através de um quiasmo que confere ao 

pescador, legítimo representante do peixe, o atributo da sua actual desconjunção, o que faz 

com que a morte corrompa a possibilidade de uma unidade perfeita: na mais cerrada 

penumbra, só com o vento e o vigoroso impulso da vela, o peixe, já desfeito, reaparece na 

sensação imaginada de morte que o pescador imputa a si mesmo, e a pesca, de que ele é 

metonímia, ergue-se no gesto religioso das suas mãos juntas, abrindo-se e fechando-se em 

sinal de recomeço. Diante da perda representada pelo corpo do animal desfigurado, o 

pescador reencena a captura na luta contra tubarões e inscreve a síntese neste lapso temporal. 

A junção das mãos volve-lhe à memória os rituais de fé e logo irrompe a culpa de não ter 

rezado as orações prometidas. Contudo, adia-as uma vez mais, com o argumento do seu 

extremo cansaço, o que deixa perceber que o pagamento da promessa não pode limitar-se à 
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repetição maquinal de frases memorizadas. Tal como a pesca, a fé nasce do sofrimento: a 

oração é um testemunho sacrificial que consome recursos físicos e anímicos. A promessa 

deve ser capaz de preservar, no gesto que a executa, a incomensurabilidade da graça 

concedida. 

 O velho dá a si mesmo recomendações práticas, a fim de enfrentar o cair da noite: «I 

better get the sack and put it over my shoulders.» (Idem: 100). Esta imagem cita Nick Adams 

em Big Two-Hearted River150, assim como Cristo, que leva ao ombro a cruz a caminho do 

calvário151. O velho segue viagem, governando o barco, à espera que clareie e um novo 

amanhecer desponte. Durante o tempo em que voga no mar do regresso, reavalia a sua 

posição e manifesta a esperança de salvar o que resta do seu peixe: “I have half of him, he 

thought. Maybe I´ll have the luck to bring the forward half in. I should have some luck. No, 

he said. You violated your luck when you went too far outside.” (Idem: 100)  

A culpa volta a manifestar-se. Desta vez, como sacrilégio. Todavia, recusando a 

noção de um destino inexorável, o pescador desafia-o, por amor ao peixe e à pesca: 

transgride suas leis, para nelas se incorporar, alterando-lhe o curso. É o que faz quando 

resiste à comunidade de Havana, e durante o acto piscatório, sempre que opõe resistência aos 

factos. A vida do mar tinha-lhe ensinado que o destino não era irrevogável, pese embora as 

adversidades, podendo o homem contrariá-lo de seu gesto individual. Esta é a razão porque 

reage de pronto ao seu comentário auto-incriminatório: «“ Don´t be silly”, he said aloud. 

“And keep awake and steer. You may have much luck yet.”» (Idem: 100). A culpa é 

associada a um estado de letargia, a que se opõe a acção de governar o barco, a única capaz 

de lhe resgatar a sorte.  

O recrudescer da esperança leva-o a querer apressar a conquista da fortuna, donde a 

observação de que a compraria, se houvesse sítio que a vendesse: «“ I´d like to buy some if 

there´s any place they sell it”, he said» (Idem: 101). Os parcos recursos de que então dispõe, 

“ a lost harpoon and a broken knife and two bad hands” (Idem: 101), não se lhe afiguram um 

meio exequível de pagamento: “What could I buy it with? He asked himself. Could I buy it 

with a lost harpoon and a broken knife and two bad hands?” (Idem: 101). Porém, no instante 

em que reflecte sobre o valor da troca, percebe que a única maneira de a comprar seria dar-se 

a si mesmo na permuta. Desejara obtê-la com oitenta e quatro dias de penúria, tendo-lhe sido 

                                                           
150 « He adjusted the pack harness around the bundle, pulling straps tight, slung the pack on his back, got his arms through the shoulder 
straps and took some of the pull off  his shoulders by leaning his forehead against the wide band of the tump-line. Still, it was too heavy. It 
was much too heavy. He had his leather rod-case in his hand and leaning forward to keep the weight of the pack high on his shoulders he 
walked along the road that paralleled the railway track, leaving the burned town behind in the heat, and then turned off around a hill with a 
high, fire-scarred hill on either side onto a road that went back into the country. » in opus cit., p.7 (nota 2), 144. 
151 Opus cit., p. 12 (nota 15). 
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quase concedida, mas o sacrifício da pessoa era o valor cambial requerido: «“ You might,” 

he said. “You tried to buy it with eighty-four days at sea. They nearly sold it to you too.» 

(Idem: 101). 

 A esta observação, responde o pescador que não deve entreter o pensamento com 

disparates: «I must not think nonsense, he though.» (Idem:101). “Nonsense” é o vocábulo 

que usa para classificar a recaída fatalista, embora a ela reaja com uma pergunta que deixa 

em aberto a possibilidade de a sorte poder vir indirectamente e não como um produto 

adquirido numa qualquer praça pública. Ele, há muito desafortunado, aceitá-la-ia sob 

qualquer disfarce e pagaria o que fosse necessário por ela: «Luck is a thing that comes in 

many forms and who can recognize her? I would take some through in any form and pay 

what they asked.» (Idem: 101). 

Na viagem de regresso, o pescador deseja ver o clarão de Havana, lugar onde o 

esperam o rapaz, amigo e testemunha, e, no leito sereno da infância, os leões invictos de 

África. A necessidade de saciar a visão com a luz da cidade leva-o a procurar uma posição 

mais confortável ao leme. Neste reajuste, volta a sentir dores e percebe que não está morto. 

Já de noite, as luzes erguem-se finalmente diante do seu olhar sôfrego: primeiro, como um 

reflexo quase imperceptível a lembrar a claridade cerúlea antes de raiar a manhã, depois, 

constantes no vasto oceano, que engrossava com a brisa. O pescador navega dentro do clarão 

que os seus olhos intersectam e presume que não tardará em cruzar a borda da corrente. De 

súbito, assalta-o um receio que ganha contornos de certeza: os tubarões regressariam, e ele, 

desarmado, seria vencido: «Now it is over, he thought. They will probably hit me again. But 

what can a man do against them in the dark without a weapon? ». (Idem: 101). Por fim, as 

feridas e as dores, intensificadas pelo frio da noite, despertam uma súplica de compaixão: «I 

hope I do not have to fight again, he thought. I hope so much I do not have to fight again.» 

(Idem: 102).  

 

Um sabor estranho, adocicado, metálico 

 

Por volta da meia-noite, os tubarões retornam em massa. O pescador enfrenta-os com 

tenacidade, embora consciente da inutilidade do seu gesto. Os detalhes anatómicos e 

comportamentais que lhe tinham permitido distinguir os tubarões por tipos, de acordo com 

as suas parecenças ou dissemelhanças, tornavam-se agora irrelevantes. A necessidade de 

intersectar o cerne do ataque, a fim de o debelar, era mais difusa: a chegada em massa dos 

animais, aliada à ténue iluminação de Havana, dificulta a percepção das suas formas e 
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movimentos. O pescador vislumbra as linhas que as barbatanas abrem nas águas, assim 

como a sua fosforescência, sempre que se atiram ao peixe. Bate-lhes repetidas vezes na 

cabeça, ponto nevrálgico do ataque, e percebe os efeitos imediatos do seu gesto numa 

imagem sinestésica em que sujeito e objecto se enlaçam numa nova e definitiva peleja: «He 

clubbed at heads and heard the jaws chop and the shaking of the skiff as they took hold 

below. He clubbed desperately at what he could only feel and hear and he felt something 

seize the club and it was gone. » (Idem: 102).  

Nas primeiras investidas, o pescador observa o comportamento dos tubarões e 

imagina as linhas de intersecção onde desferir o golpe certeiro. A seguir, já só procura a 

cabeça, tão grande é a amálgama bélica. Por fim, já nem procura o objecto, limitando-se a 

bater no que apenas sente e ouve com o desespero de quem sabe que nada resta senão a luta. 

Perdido o cacete, recorre à cana do leme, que usa para bater e ferir, mas nada consegue 

obstar a fúria carniceira dos tubarões, que devoram o peixe sem que velho, seu legítimo 

protector, lograsse maneira de impedir a devastação. O último, de todos o mais voraz, ataca a 

cabeça do animal indefeso e anuncia a sua desfiguração. O pescador percebe que chegou ao 

fim. Contudo, não se rende: acerta na cabeça do tubarão, cujas queixadas se encontram 

presas na cabeça do grande peixe, que teima em não se rasgar, como se, tendo ouvido o 

epitáfio, oferecesse a rigidez implacável do seu crânio em sinal de resistência: «He swung 

the tiller across the shark´s head where the jaws were caught in the heavyness of the fish´s 

head which would not tear. He swung it once and twice and again. He heard the tiller break 

and he lunged at the shark with the splintered butt. He felt it go in and knowing it was sharp 

he drove it in again. ».  (Idem: 102). 

Neste gesto, regressam as sensações primitivas da captura: a vibração da pancada, 

síntese do dualismo piscatório, o som da cana a partir-se espicaçando o tubarão, e a 

penetração da lâmina aguçada na cabeça do animal. O tubarão, ferido, solta-se e afasta-se 

para longe. O pescador admite que chegara ao fim, pois já nada restava do animal. O último 

do bando levara consigo a cabeça, cujo sabor, estranho, adocicado, metálico, ficara por 

instantes na boca do pescador. «The old man could hardly breathe now and he felt a strange 

taste in his mouth. It was coppery and sweet and he was afraid of it for a moment. But there 

was not much of it.». (Idem: 103). Era a imagem da intersecção por cumprir, a expressão da 

tangência imperfeita. O herói tinha aprendido que nada era conservável sem metamorfose, 

estando o valor da imortalização dependente da incomensurabilidade do gesto fundador. 

 Porém, recusando-se a guardar na boca o sabor docemente amargo da imperfeição, o 

velho faz a sua última tentativa para vingar o grande peixe: cospe para o oceano o legado do 
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seu último combate e, ironicamente, dirige aos tubarões ausentes a seguinte provocação: 

«“Eat that, galanos. And make a dream you´ve killed a man.”» (Idem: 103).  Displicente, 

como já o fora no momento em que da borda do esquife urinara para o mar, revela o seu vil 

desprezo pelos que atentaram contra a sua fortuna, pondo em causa a autoridade 

conquistada: usando o sentido da imitação, ludibria os predadores, incapazes de sofisticação 

conceptual, e volve-lhes um profundo despeito. A ironia é o traço que o distingue e, no 

ensejo de suprir a perda, restabelece o princípio do prazer aprendido em Freud. Ante a 

desfiguração do corpo, luta sem tréguas a fim de perpetuar a memória da primitiva captura. 

E, quando cospe no rasto do inimigo, deixando ao largo uma gota de si, fá-lo, não por 

fraqueza ou cobardia, mas como legado à posteridade. Tinha reconhecido na defesa heróica 

do peixe a única maneira de salvar a pesca, e a si próprio, através dela. Representara-o como 

a si mesmo, porque nele se convertera. O herói que afirma a sua força na arena, digladiando-

se com bestas ferozes, é derrotado pela força invicta de um homem que se abre ao amor, 

entregando-se, como objecto sacrificial. O herói que a Roma antiga esculpiu, para deleite das 

massas em êxtase, dá origem à noção cristã de pessoa, que Hemingway, leitor atento da 

Bíblia, ergue como pilar da sua doutrina estética.  

 

 O almirante louco 

 

O pescador, inconformado com a derrota, regressa à popa. Tendo-se apercebido, após 

verificação, de que a ponta da cana partida encaixava no olhal do leme o necessário para lhe 

devolver o comando da embarcação, dispõe outra vez o saco nos ombros e repõe o esquife 

em movimento. Era um sinal de recomeço. Precisava de reagir ao infortúnio, a fim de se 

manter vivo. O velho, de novo sem qualidades, porque desapossado de sentimentos e 

pensamentos devido à perda, torna-se pura relação: uma diferença entre o começo e o 

regresso traduzida na metáfora do homem do leme. A figura substancial do pescador é 

preterida à visão descarnada de si mesmo, e a pesca, esvaziada de conteúdo, é uma ausência 

que preenche, recentrando-se no acto de marear: 

 

He knew he was beaten now finally and without remedy and he went back to the stern and 
found the jagged end of the tiller would fit in the slot of the rudder well enough for him to steer. He 
settled the sack around his shoulders and put the skiff on her course. He sailed lightly now and he 
had no thoughts nor any feelings of any kind. He was past everything now and he sailed the skiff to 
make his home port as well and as intelligently as he could. In the night sharks hit the carcass as 
someone might pick up crumbs from the table. The old man paid no attention to them and did not 
pay any attention to anything except steering. He only noticed how lighly and how well the skiff 
sailed now there was no great weight beside her.  
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She´s good, he thought. She is sound and not harmed in any way except for the tiller. That 
is easily replaced. 

He could feel he was inside the current now and he could see the lights of the beach 
colonies along the shore. He knew where he was now and it was nothing to get home. (Idem: 103-
104) 

 
 

Indiferente às investidas nocturnas dos tubarões, que atacam a carcaça do peixe em 

busca de migalhas, o velho, de olhos postos em Havana e no sonho do seu leito perdido, 

contenta-se em governar o esquife tão inteligentemente quanto possível, deleitando-se na 

observação da maneira como o barco, despojado e livre, singra com ligeireza nas águas do 

Golfo. Nada tem a perder, porque tudo perdeu. Donde a facilidade do regresso, a que se junta 

o vento, testemunha complacente do seu feito. O barco, charneira da sua reedificação como 

marujo, é condição de possibilidade da viagem, que começa no entardecer de Havana e finda 

com o regresso nocturno ao pequeno porto da cidade, enquanto todos dormem. O barco, tal 

como o velho, resistiu a tudo. A solidez de um espelha a constância do outro. A corrente, 

outrora indómita, é agora aprazível porque leva nas ondas uma esperança de sossego. Mas o 

vento era já seu amigo, porque o transportava rumo a Havana; o mar também o era, mas só 

às vezes, porque nele também moravam os inimigos; a cama, companheira de sempre, 

misturava as notícias dos jornais com o sono, despertando o sonho da captura. 

 Tendo no rosto o sofrimento da perda, ei-lo, almirante louco aos comandos da 

embarcação, de volta a casa. Antes de chegar ao porto, apercebe-se de que a derrota era o 

motivo para tão fácil regresso: «It is easy when you are beaten, he thought. I never knew 

how easy it was. And what beat you, he thought. » (Idem: 104). Assume integralmente o 

revés, ao considerar que a deliberação de ter saído excessivamente para o largo era 

responsabilidade sua, e evidencia, no final da passagem, uma consciência da intransitividade 

do seu gesto: «“Nothing”, he said aloud. “I went out too far.”» (Idem: 104).  

Se a vida do mar é dura, a sobrevivência à perda materializada na imagem da 

chegada à costa não o é menos. O mundo de Hemingway faz-se de homens esculpidos pelas 

próprias mãos no rigor da faina. Não se pense, todavia, que a misoginia seja um atributo do 

seu universo romanesco: o que ele visa é o “último Adão”152, ou o ser humano total. A 

                                                           
152 «…o inferno consiste, formalmente, na recusa do ser humano em receber algo e na sua pretensão de ser totalmente autárquico. Ele é a 
expressão do encerramento em si próprio. Por isso, a essência dessas profundezas está precisamente no facto de o ser humano não querer 
receber nada, não aceitar nada, para poder depender só de si, bastando-se a si mesmo. No momento em que essa atitude se torna uma 
realidade definitiva, o ser humano passa a ser intocável, solitário, recusador. Inferno é querer ser só o próprio eu, é aquilo que resulta da 
reclusão do próprio ser. A essência daquilo a que chamamos céu, «o alto», consiste, pelo contrário, num exclusivo receber, assim como o 
inferno só pode ser dado a si mesmo. Pela sua natureza, o «céu» é aquilo que não é, nem poderia ser, feito por nós mesmos; na linguagem 
da escolástica, dizia-se que, sendo graça, ele é um donum indebitum et superadditum naturae («um dom não devido liberalmente 
acrescentado à natureza»). Sendo amor realizado, o céu só pode ser dado ao ser humano; mas o inferno é a solidão experimentada por 
aquele que não quer aceitar nada, que se recusa a ser mendigo, para se enclausurar em si mesmo. […] O céu não é um lugar que, antes da 
ascensão de Cristo, estivesse interditado em virtude de um decreto de punição positivista de Deus, para depois ser reaberto por outra 
medida positivista. Na verdade, a realidade chamada céu só surge com a união entre Deus e o ser humano. O céu deve ser definido como a 
interface entre o ser homem e o ser Deus; essa união entre Deus e o homem deu-se de maneira definitiva em Cristo, quando este transpôs o 
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diferença de géneros é transformada numa propriedade diferencial das acções, ou do 

carácter, como já antes demonstrara a análise da dicotomia entre La mar e El mar, e a 

parábola do peixe enamorado. À chegada, não encontra ninguém para o ajudar. Não obstante 

o cansaço, executa as acções que pertencem a um pescador: puxa o barco com uma réstia de 

força, desembarca e amarra-o a um penedo. Enrolada a vela, põe o mastro ao ombro e 

começa a subir, repetindo a caminhada de Cristo para o calvário. Era a sua cruz, a imagem 

do sacrifício, expressa na dor do cansaço que se lhe entranha nos movimentos. Pela última 

vez antes de recomeçar a subir, iluminado pelo clarão da rua, observa o que resta do seu 

peixe: a cauda, erguendo-se acima da popa, a linha branca desnuda da espinha dorsal, a 

massa sombria da cabeça com a lança nela projectada, e a forma descarnada do seu corpo. 

Era visão de si através das ruínas: 

 

 Then he shouldered the mast and started to climb. It was then he knew the depth of his 
tiredness. He stopped for a moment and looked back and saw in the reflexion from the street light 
the great tail of the fish standing up well behind the skiff´s stern. He saw the white naked line of his 
backbone and the dark mass of the head with the projecting bill and all the nakedness between. 
(Idem: 104).   

 
 

Como recomeçasse a árdua tarefa de subir, cai, permanecendo por algum tempo nesta 

posição. Contudo, tenta reagir, pese embora a dificuldade na execução de movimentos 

outrora banais. Sentado, com o mastro ao ombro, observando a estrada, dá com os olhos num 

gato que passa, mas este, indiferente, segue por uma estrada paralela: «A cat passed on the 

far side going about its business and the old man watched it. Then he just watched the road.» 

(Idem: 105). O velho intersecta-o com o olhar, mas não vislumbra sinal de reciprocidade. Na 

solidão do gesto, percebe o seu total desamparo. Mas, como não há acções gratuitas no 

mundo de Hemingway, é preciso reagir. Levanta-se, com o mastro aos ombros, e até chegar 

a casa, foi obrigado a parar e a descansar cinco vezes consecutivas: «He had to sit down five 

times before he reached the his shack.» (Idem: 105) Tal como a partida, também o regresso é 

espinhoso.  

Quando chega a casa, sacia justificadamente a sede e procura o leito com a 

legitimidade de quem se sabe merecedor de tal tributo. A água que bebe e a cama onde 

repousa são a retribuição do esforço e a justificação do vínculo de posse que o liga aos 

objectos. Reconforta-se, puxando o cobertor, e adormece na posição em que se encontrava 

                                                                                                                                                                                   

bios passando, pela morte, a uma vida nova. O céu é, portanto, aquele futuro do ser humano e da humanidade que esta não é capaz de dar a 
si mesma e que, por isso, lhe é vedado enquanto ela está voltada só para si mesma; esse futuro abriu-se pela primeira vez e de forma 
fundamental n´Aquele ser humano cujo lugar existencial era Deus e pelo qual Deus entrou no ser humano. Por isso, o céu é sempre mais do 
que um destino particular, estando necessariamente ligado ao «último Adão», ao homem definitivo, e portanto ao futuro global do ser 
humano.» in opus cit., pp.50-51 (nota 40), 226-227. 
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quando caíra no sono, antes da saída para o mar: de bruços nos jornais, com os braços 

estendidos e as palmas das mãos viradas para cima. A intersecção temporal que se forja na 

repetição desta imagem concretiza o regresso. O passado volta sob os trajes do presente, 

antecipando um futuro recomeço: «Inside the shack he leaned the mast against the wall. In 

the dark he found a water bottle and took a drink. Then he lay down on the bed. He pulled 

the blanket over his shoulders and then over his back and legs and he slept face down on the 

newspapers with his arms out straight and the palms of his hands up. » (Idem: 105). 

Terá o velho capturado o seu peixe, ou a descrição da sua aventura no mar fora um 

devaneio do sono aliado ao desejo de vitória e à leitura das notícias sobre o basebol? Terá 

sido um herói épico, à maneira dos clássicos, ou uma figura anódina que espelha, na busca 

da fecicidade, o comum dos mortais?  

 

 Actos dos Apóstolos 

 

 As respostas a estas questões vêm pela manhã, com o tumultuo de um vento que não 

deixa largar as velas. Chegam através do rapaz que, tendo acordado tarde, se dirige como de 

costume à choupana do velho e, com vívida comoção, reage à imagem do seu retorno: vê que 

o pescador respira, observa-lhe as mãos e chora: «The boy saw that that the old man was 

breathing and then he saw the old man´s hands and he started to cry. He went out very 

quietly to go to bring some coffee and all the way down the road he was crying. » (Idem: 

105). A felicidade de o reencontrar vivo após tão longa espera aliava-se à comiseração pelo 

estado de padecimento do seu corpo. O desgaste das mãos era a prova de que algo havia 

acontecido. Apesar de esta imagem citar a antecedente, nos detalhes da posição em que o 

velho se deita na cama e nos objectos que povoam o seu quarto, em particular, o velho jornal 

onde procura as notícias do basebol, a interpretação que lhes reconhece uma afinidade não é, 

contudo, indiferente à percepção da sua dissemelhança: entre a primeira e a segunda 

imagem, inscreve-se a dolorosa aventura da pesca, e este é o ponto da divergência. A 

repetição não é identidade plena. Incorpora a diferença, exibindo-a como metamorfose. A 

personagem que regressa a casa, após dias de luta no mar, não é a mesma que dela partira na 

esperança de reaver a identidade perdida. Aquela tinha aprendido com a experiência o valor 

da pesca; esta esboçava-a em sonhos. O contínuo narrativo em que se escreve a sua biografia 

sofre um lapso, representável sob a forma de conversão: o pescador sucede ao velho 

sonhador, retomando-o no gesto da sua fundação.  
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O rapaz testemunhava a ausência do mestre nas visitas regulares que fazia à 

choupana, e jamais perdera a fé. Reencontrava-o agora. Mas, desta vez, era outro. Lia-lhe no 

corpo os sinais da vitória, porque aprendera nas conversas sobre o basebol que a sorte podia 

manifestar-se de muitas formas, sendo a perda uma delas. A incomensurabilidade de 

DiMaggio, o maior de todos os jogadores de basebol, era a prova cabal desse facto: o seu 

valor não residia na soma dos resultados obtidos, mas na capacidade de assimilar a derrota, 

transfigurando-a em vitória. Superava a dor das esporas de osso, mantendo uma atitude tal 

que ninguém lhe notava sinal de imperfeição. O rapaz sabia, das conversas com o velho, que 

a vitória estava na possibilidade de transcender uma posição originalmente débil, 

convertendo-a na sua contrária, de tal forma que, na continuidade, se revelasse a diferença. É 

na afirmação do singular que o todo emerge, reconfigurado. A perda é a expressão desta 

intersecção.  

O velho tinha regressado após um longo êxodo. Não era o mesmo, o seu corpo tinha-

se metamorfoseado e exibia as marcas dessa transfiguração. Porém, nada que um café bem 

quente, como o que o rapaz lhe trouxe, não sarasse. Manolin era o seu nome e aparece, pela 

primeira vez, identificado na história: «“They beat me, Manolin,” he said. They truly beat 

me.”» (Idem: 107). Começava a afirmar-se, tomando a cargo a responsabilidade das suas 

decisões. A imagem do rapaz que abandona silenciosamente a choupana, em busca de 

alimento para o velho, e caminha estrada afora, chorando, contrasta com o bulício dos 

pescadores que rodeiam o barco, observando a carcaça do animal. Um deles, para cúmulo do 

ridículo, estava dentro de água, de calças arregaçadas, medindo com uma linha o esqueleto: 

«Many fisherrmen were around the skiff looking at what was lashed beside it and one was in 

the water, his trousers rolled up, measuring the skeleton with a length of line.» (Idem: 105). 

Desta vez, o rapaz não desceu à praia, já lá tinha estado e, na ocasião, pedira a um dos 

pescadores que o representasse na vigilância do esquife. Era preciso conservar os bens do 

velho, como igualmente o era tratar-lhe das feridas. O rapaz, chorando sempre, tenta por 

todos os meios compensá-lo de tão dura peleja, e oferece-lhe em troca uma amizade 

incondicional, que exprime sob a forma de um cuidado incessante.  

A admiração do rapaz pelo mestre é oposta ao calculismo de quem avalia a grandeza 

dos actos pelos resultados da acção, ao invés de considerar que a sorte pode tomar aspectos 

inusitados, incluindo o da perda: «Luck is a thing that comes in many forms and who can 

recognize her?» (Idem: 101). À interpelação dos pescadores sobre o estado de saúde do 

velho, o rapaz comenta que se encontra a descansar e pede que o deixem em paz: 

«“Sleeping,” the boy called. He did not care that they saw him crying. “Let no one disturb 
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him”. » (Idem: 106). A interacção entre estas figuras termina com a percepção de um 

contraste: enquanto os pescadores informam o rapaz de que o esqueleto tinha mais de seis 

metros do nariz à cauda, este entra no Terraço e pede uma caneca de café com muito leite e 

açúcar. Não lhe interessava circunscrever a leitura à grandeza matemática da presa, queria, 

sim, curar os efeitos de tal conquista no seu autor. O proprietário do café mostra-se 

estupefacto diante da enormidade do peixe e observa que também eram bons os que Manolin 

havia pescado. O rapaz, que tinha visto nas mãos do pescador um sinal de grandeza, percebe 

que nada do que pudesse ter pescado se assemelhava à conquista do mestre: «“Damn my 

fish,” the boy said and he started to cry again.» (Idem:106). Reitera o pedido de sossego, 

porque sabe quão essencial lhe é recuperar forças, e, no final da conversa, o proprietário do 

Terraço pede-lhe que exprima ao pescador o seu lamento pela perda de tão excelsa 

conquista: «“Tell him how sorry I am.» (Idem: 106). Manolin agradece em nome do mestre, 

de que é representante. Volve à cabana e senta-se a seu lado, na expectativa de assistir ao seu 

despertar. A resposta não foi imediata, dado o cansaço do pescador, e o rapaz teve que pedir 

lenha para lhe reaquecer o café. 

Quando o velho acorda, Manolin, qual apóstolo de Cristo, ampara-o: aconselha-o a 

não se levantar imediatamente e serve-lhe café. Mas a primeira frase do mestre ao discípulo 

é a seguinte: «“They beat me, Manolin,”he said. “They truly beat me.”» (Idem: 107), ao que 

este replica, corrigindo-o: «“He didn´t beat you. Not the fish.” (Idem: 107). E ambos 

concordam nesta ideia: a perda tinha de ser lida relativamente à captura. Era preciso entender 

quão importante fora, para o pescador em busca de identidade, resgatar das águas do Golfo o 

seu mais sublime espécime, para que o sentido heróico da luta se tornasse legível. 

Mas os pescadores de Havana não tinham, como o rapaz, ouvido as lições do velho 

sobre a incomensurabilidade de DiMaggio. Continuavam presos à exibição do resultado, que 

valorizavam, na circunspecção do cálculo, como fundamento probatório do seu feito épico. 

Alguns, porém, demarcavam-se do todo, e a esses fazia o velho questão de deixar herança. É 

o caso de Pedrico, por exemplo, que ficara a tomar conta do barco e da palamenta. A ele, 

deixaria o velho a cabeça do animal, para que a usasse nas armadilhas aos peixes. A lança, 

sinal da mão acutilante que trespassou Cristo e por esta via o redimiu, só o rapaz a merece. 

Merece-a, porque a viu. E, porque a viu, sabe como usá-la.  

À pergunta de Santiago sobre se o procuraram durante a sua ausência, responde o 

rapaz que sim, os guarda-costas e os aviões. Considerando a desproporção entre o esquife e o 

oceano, o velho percebe porque não fora encontrado em alto mar. Na sequência da conversa, 

nota quão aprazível lhe é ter de volta o interlocutor, ao invés de se desdobrar na repetição de 
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gestos monológicos: «He noticed how pleasant it was to have someone to talk to instead of 

speaking only to himself and to the sea.» (Idem: 107). Curioso pela pescaria do rapaz, 

interroga-o a respeito, e este, tendo pescado um no primeiro dia, outro no segundo, e dois no 

terceiro, anuncia-lhe a decisão de voltar a pescar com o mestre: «“Now we fish together 

again.”» (Idem: 107). Todavia, sabendo-se desafortunado e conhecendo a posição da família 

de Manolin, o velho recusa: «“No. I am not lucky. I am not lucky any more.”» (Idem: 107). 

O que ele desconhecia era que o seu fiel companheiro estava pronto a segui-lo: tinha muito a 

aprender sobre a pesca e só o velho lhe poderia facultar tal ensinamento. A conversa 

actualiza a cena de instrução e reanima os dois amigos no firme propósito de recomeçar. A 

cena volver-nos-ia às origens, não fosse a bissectriz que, sob o nome de repetição, cinde e 

coopta os ângulos, oferecendo-se à consideração do leitor:  

 
“We must get a good killing lance and always have it on board. You can make the blade 

from a spring leaf from an old Ford. We can grind it in Guanabacoa. It should be sharp and not 
tempered so it will break. My knife broke.” 

“I´ll get another knife and have the spring ground. How many days of heavy brisa have 
we?” 

“Maybe three. Maybe more.” 
“I will have everything in order”, the boy said. 
“You get your hands well, old man.” 
“I know how to care for them. In the night I spat something strange and felt something in 

my chest was broken.” 
“Get that well too,” the boy said. “Lie down, old man, and I will bring you your clean 

shirt. And something to eat.”  
“Bring any of the papers of the time that I was gone”, the old man said. 
“You must get well fast for there is much that I can learn and you can teach me 

everything. How much did you suffer?” 
“Plenty”, the old man said. 
“I´ll bring the food and the papers,” the boy said. “Rest well, old man. I will bring stuff 

from the drug-store for your hands” 
“Don´t forget to tell Pedrico the head is his.” 
“No. I will remember”. 
As the boy went out the door and down the worn coral rock road he was crying again. 

(Idem: 108) 
 
 

O diálogo expõe o desejo comum de regresso à faina e descreve a pesca como um 

projecto de identidade no qual os intervenientes se sentem radicalmente implicados. O rapaz, 

tendo visto os destroços da batalha esculpidos nas mãos do mestre, não hesita em segui-lo, 

transgredindo as regras familiares; o velho, de ânimo fortalecido, antecipa o recomeço com a 

advertência de que seria necessário encontrar uma lança acutilante para resistir ao impacto 

adverso, nem que, para isso, fossem transformados em utensílios de trabalho objectos 

estranhos ao propósito da captura, como a folha de molas de um velho Ford, por exemplo. 

Os preparativos inscrevem o futuro da pesca no presente do diálogo e convocam o passado 

no desígnio de o corrigir: a lâmina que precisa de ser afiada é a precaução táctica de quem 

teve uma faca que se partiu durante a batalha; a previsão dos dias de brisa fresca é o produto 
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da sua permanência no mar, sujeito à irascibilidade do tempo; o desejo de jornais é a réplica 

à escassez de notícias sobre o basebol, por falta de rádio em alto mar, quando se torna 

imperativa a evocação de DiMaggio. A recomendação de não esquecer Pedrito, a quem o 

velho queria agradecer a guarda dos bens com a doação da cabeça do peixe, é a prova de que 

a arte da pesca é mais do que simples técnica. É memória, dádiva, gratidão. 

O rapaz tinha aprendido com o mestre que a pesca não era um jogo fortuito para 

momentos de tédio, como tantos de que o homem prescinde ou apenas substitui. Aprendera-

o, pela observação das mãos sacrificadas, como um dia o velho, pelas esporas de osso no 

calcanhar de DiMaggio. É um jogo sério, obcecado, voraz, que implica o jogador numa 

errância sem fim em busca da identidade perdida. A pesca é a forma do seu ser, capturada 

nos instantes em que o sonho e o desejo se fundem para derrogar o sentimento de perda. 

No final da passagem, o choro do rapaz sintetiza a compaixão pelo mestre e a 

felicidade pelo regresso à faina. A comoção que dele se apossa, no momento em que transpõe a 

soleira da porta e desce pelo caminho de coral gasto, é um sinal de recomeço: a esperança abre sulcos 

na memória a anuncia a passagem153 ou conversão.  

                                                           
153 A noção cristã de Páscoa, ou passagem, é descrita por Raztinger nos seguintes termos: «… “E eu quando levantado da terra, atrairei 
todos a Mim”(Jo 12, 32). O objectivo desta frase é interpretar o sentido da morte de Jesus na cruz. Como a cruz ocupa o lugar central da 
teologia joanina, está expressa nestas palavras a direcção em que aponta todo esse Evangelho. O evento da crucificação aparece como um 
acto de abertura pelo qual as mónadas-homens dispersas são abrigadas, pelo abraço de Jesus Cristo, no amplo espaço dos seus braços 
abertos, para chegar nessa união à verdadeira meta, à meta da humanidade. Assim sendo, Cristo, o homem futuro, não é o homem para si, 
mas sim, essencialmente, o homem para os outros; ele é o homem futuro porque é o homem totalmente aberto. O ser humano que quer ficar 
apenas dentro de si mesmo é, portanto, o homem do passado, que é preciso deixar para trás para podermos avançar. Isso significa, por 
outras palavras, que o futuro do ser humano está no “ser para”. Assim se confirma mais uma vez aquilo que vimos ser o sentido da doutrina 
da filiação e, antes, também o sentido da doutrina das três pessoas num único Deus – que é referência à existência actual-dinânmica, a qual 
consiste, por sua vez, essencialmente, em abertura no movimento entre o “de” e o “para”. E outra vez se revela que Cristo é o ser humano 
totalmente aberto, Aquele em que as paredes da existência estão derrubadas e que é totalmente “passagem”(“páscoa”). Com isto ficamos 
diante do mistério da cruz e da páscoa que a Bíblia compreende como um mistério de passagem. São João, que foi quem mais reflectiu 
nestes pensamentos, encerra o seu relato sobre Jesus terreno com a imagem da existência que tem as paredes escancaradas, que não 
conhece delimitações e é essencialmente abertura. “ Um dos soldados perfurou-Lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água” (Jo 
19, 34). Neste quadro do lado trespassado culmina para São João a cena da cruz e, com ela, toda a história de Jesus. Naquele momento, 
após o golpe de lança que põe fim à sua vida na Terra, a sua existência fica totalmente aberta: ele passa a ser inteiramente “para”; deixa de 
ser realmente um ser individual, para ser “Adão”, a partir de cujo lado é formada Eva, a nova humanidade. Aquela descrição profunda do 
Antigo Testamento segundo a qual a mulher foi tirada do lado do homem (Gn 2, 21 ss.), expressão inimitável da dependência mútua entre 
ambos e da sua unidade na mesma condição humana – aquela história, portanto, parece ecoar aqui na retoma da palavra “lado” […]. O lado 
aberto do novo Adão repete o mistério da criação com o “lado aberto” do homem: Ele é o começo de uma união nova e definitiva entre os 
homens; os seus símbolos são aqui o sangue e a água, com que São João remete para os sacramentos fudamentais dos cristãos, o Baptismo 
e a Eucaristia, e, através deles, para Igreja como sinal da nova união entre os seres humanos. Aquele que está inteiramente aberto, que 
realiza totalmente o ser como acto de receber e passar, torna-se assim visível como aquilo que Ele sempre foi no mais profundo do seu ser: 
“Filho”. Na cruz, portanto, Jesus entrou verdadeiramente na sua hora, como diz São João. Essa maneira misteriosa de falar torna-se 
bastante compreensível à luz desta realidade. Mas tudo isto mostra também como é exigente o parâmetro que se projecta nessas palavras 
sobre o homem futuro, que tem pouco em comum com o romantismo alegre do progresso. Porque ser homem para os outros, ser um ser 
humano aberto que abre a possibilidade de um recomeço significa ser o homem do sacrifício, ser o homem sacrificado. O futuro da 
humanidade está pendurado na cruz – a salvação do ser humano é a cruz. E ela só pode chegar a si mesma derrubando as paredes da sua 
existência e olhando para o trespassado (Jo, 19, 37), seguindo Aquele que, enquanto trespassado, aberto, abriu o caminho para o futuro. Isto 
significa, finalmente, que o cristianismo, como a fé na criação, no primado do logos, na razão criadora como início e origem, crê 
especificamente n´Ele como o futuro, como Aquele que virá. Nesta perspectiva, que se orienta por Aquele que há-de vir, encontra-se até o 
verdadeiro dinamismo histórico da fé cristã que realiza o acto da fé, no Antigo e no Novo Testamento, como esperança na promessa. A fé 
cristã não se esgota no olhar lançado para trás sobre aquilo que aconteceu no passado, nem se fixa apenas numa origem que ficou atrás de 
nós no tempo: pensar assim resultaria, em última análise, em romantismo e mera restauração. Mas ela não é tão-pouco apenas um olhar 
fixado no eterno – o que seria platonismo e metafísica. Ela é também e sobretudo um olhar dirigido para o futuro, a mão estendida da 
esperança. Claro que não é apenas isso: a esperança transformar-se-ia em utopia se a sua meta fosse apenas o projecto do próprio homem. 
Ela é esperança verdadeira justamente por estar dentro do sistema de coordenadas das três grandezas: do passado, isto é, do avanço que já 
foi realizado – do presente do eterno, que faz do tempo dividido uma unidade – do vindouro, em que Deus e o mundo se tocarão, de modo 
que Deus no mundo e o mundo em Deus sejam verdadeiramente o ómega da história. Partindo da fé cristã, podemos dizer: para a história, 
Deus está no fim do percurso; mas, para o ser, Ele está no início. Vislumbra-se nesta perspectiva o horizonte abrangente do cristianismo, 
que o distingue tanto da mera metafísica quanto da ideologia futurista do marxismo. Desde Abraão e até ao retorno do Senhor, a fé vai ao 
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Forasteiros 

 

Um grupo de turistas que, naquela tarde, havia chegado ao Terraço contrasta com a 

visão piedosa e abnegada do rapaz. Entre latas de cervejas vazias e barracudas mortas, 

indício do seu completo alheamento à arte da pesca, uma das mulheres, intrigada pelo 

esqueleto que balouçava ao sabor da maré, como lixo à espera de ser levado, pergunta ao 

criado o que era aquilo, apontando para a enorme espinha dorsal que já não permitia 

discernir o corpo que a sustentava: «“What´s that?” she asked a waiter and pointed to the 

long backbone of the great fish that was now garbage waiting to go out with the tide.» (Idem: 

109). «“Tiburon”» (Idem: 109) responde-lhe o empregado de mesa, e repete a ideia de outra 

maneira: «“Eshark”» (Idem: 109). Com isto, pretende mostrar-lhe o que aconteceu: « He was 

meaning to explain what had happened. » (Idem: 109). Contudo, a mulher não vê. Incapaz de 

adivinhar explicações a partir de vocábulos singulares, limita-se ao valor de ostensão da 

linguagem, exemplificado pelo facto de apontar para o objecto de indagação, e revela a necessidade 

de uma explicação de segundo grau para que os destroços do animal se tornem perceptíveis: «“ I 

didn´t know sharks had such handsome, beautifully formed tails.”» (Idem: 109). O seu olhar 

é periférico e superficial: requer do interlocutor uma paráfrase capaz de debelar a estranheza 

causada pela visão do esqueleto, ao invés de trespassá-la por meios próprios. 

Manifestamente incompetente na leitura de sinais, não consegue reconstruir o objecto pela 

simples observação dos seus destroços, como também não poderia ver nos sulcos das mãos 

sacrificadas a incomensurabilidade do gesto piscatório. A falta de imaginação convoca a 

presença de um mediador que restitua os nexos, substituindo o verbo mostrar pelo verbo 

dizer. Seria uma espécie de alfaiate, ligando entre si as partes até compor o todo. Para 

responder às perplexidades de certos turistas, há os que se outorgam mestres na clarificação, 

uma estirpe de críticos que o faz diligentemente e espera, em troca, retribuição condigna.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   

encontro daquilo que há-de vir. Mas, em Cristo, a face daquilo que há-de vir já se tornou manifesta: será o homem que puder abranger a 
humanidade por se ter perdido a si mesmo e a ela para Deus. – Por isso, o sinal do que há-de vir tem de ser a cruz, e o seu rosto nessa era 
do mundo será a face cheia de sangue e feridas: o “último homem”, isto é, o homem verdadeiro e futuro revela-se nessa época nos últimos 
homens; quem quiser estar ao lado d´Ele precisa de estar ao lado deles (Cf. Mt 25, 31-46).» in opus cit., pp. 50-51, (nota 40), 174-177. [Há 
uma afinidade entre esta concepção da fé como diálogo, relação ou abertura, e tudo o que até agora se disse sobre The Old Man and the 
Sea, de Ernest Hemingway, e Le Coup de Lance, de Rubens.]  
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VII. Arte Poética 

 

Mas, para Hemingway, tal função dilui a ideia original numa simplificação 

aniquiladora: 

 
«The movies ruined everything. Like talking about something good. That was what had 

made the war unreal. Too much talking. 
Talking about anything was bad. Writing about anything actual was bad. It always killed 

it. 
[…] 
 
It is hard to be a great writer if you loved the world and living in it and special people. It 

was hard when when you loved so many places. Then you were healthy and felt good and were 
having a good time and what the hell.154 

 
 

A posição dos que vivem fascinados com o mundo está nos antípodas do amor que o 

velho tem pela pesca: um amor absoluto que lhe é consubstancial. O velho é indistinto da 

pesca, pois que nela funda a raiz do seu ser; ela, obstinada, retorna incessantemente, abrindo 

na quietude anódina uma fenda que o impele a seguir viagem. Cada recomeço, longe de ser 

triunfante, encerra já a marca do seu enfraquecimento, donde a valorização da perda como 

indício de sobrevivência, quando nada resta de tangível a não ser a possibilidade 

infinitamente iterável de tudo recomeçar. 

 

All the love went into fishing and the summer. 
He had loved it more than anything. He had loved digging potatoes with bill in the fall, the 

long trips in the car, fishing in the bay, reading in the hammock on the front porch, swimming off 
the dock, playing baseball at Charlevoix and Petoskey, living at the Bay, the Madame´s cooking, the 
way she had servants serve the food, eating in the dining room looking down across the long fields 
and the point to the lake, talking with her, drinking with Bill´s old man, the fishing trips away from 
the farm, just lying around. 

He loved the long summer. It used to be that he felt sick when the first of August came 
and he realized that they were only four more weeks before the trout season closed. Now sometimes 
he had it that way in dreams. He would dream that the summer was nearly gone and he hadn´t been 
fishing. It made him feel sick in the dream, as though he had been in jail. 155 

 
 

No início de cada partida, o pescador, tal como o escritor, sente a mesma angustiosa 

saudade de a saber em breve concluída. Então, afronta a perda, que tinge de morte os seus 

gestos subtis, e recorda a captura na salvação do peixe que já não há. A necessidade de 

arrebatar ao oceano o mais sublime espécime, contrariando o ímpeto indiferenciado da 

corrente, é o seu único desígnio. Atormenta a sua vida, roubando-o, mais de uma vez, à 

parda quietude doméstica e lança-o ao mar, sujeitando-o a vis privações. A fome, a sede, as 

dores tatuadas num corpo já sulcado pelo tempo, porém, hirto na vontade, são agruras a que 

                                                           
154 Opus cit., p.8 (nota 5), 628-629. 
155 Ibidem, 627-628. 
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um pescador não pode sucumbir. E, para que tal não suceda, reinventa-se: imagina diálogos 

de imitação, ou monólogos, evoca o passado para rememorar os gestos de amanhã e, quando 

nada resta, veste-se de almirante louco, concentrando-se na governação do barco que o há-de 

levar de volta. Nos instantes em que a lucidez se tolda, o olhar, invicto, jamais o abandona. 

As vitórias passadas, os bons tempos da pesca conjunta, a imagem heróica de DiMaggio são 

alguns dos recursos que encontra para não sucumbir. Fá-lo sem cessar no decurso desta 

viagem, simplesmente porque não pode desistir. Sem a pesca, ele não existe. 

O desejo de voltar à faina, revigorado pela convivência com o rapaz, impele-o a sair 

da tranquilidade doméstica para o vasto oceano, onde reencontra amigos e inimigos. 

Desafiando a corrente, prossegue, firme no propósito, até que das águas profundas irrompa 

por suas mãos em chaga o mais admirável espécime. O projecto do velho não é fortuito, 

porque não pode desistir de si mesmo, é a própria forma da sua anatomia. Os movimentos 

que o seu corpo exibe não são supletivos nem casuais, mas peristálticos, como afirma 

Hemingway a propósito da escrita, ou da pesca como metáfora da escrita: 

 

He always worked best when Helen was unwell. Just that much discontent and friction. 
Then there were times when you had to write. Not conscience. Just peristaltic action. Then you felt 
sometimes like you could never write but after a while you knew sooner or later you would write 
another good story. 

It was really more fun than anything. That was really why you did it. He had never 
realized that before. It wasn´t conscience. It was simply that it was the greatest pleasure. It had more 
bite to it than anything else. It was so damn hard to write well, too.156 

 
 

A imagem fisiológica da contracção do tubo digestivo exprime a naturalidade da 

simbiose que vincula o pescador à pesca. Assim como não é possível dispensar o movimento 

peristáltico da fisiologia digestiva regular, também não é possível dispensar o ímpeto que 

arrasta o velho da choupana para o mar. Tornar-se pescador não é só um projecto, é a 

substância do seu ser. Essa é a razão que explica o bailado diário em direcção à praia, a luta 

pertinaz contra a corrente, a perseverança em salvar o peixe dos ataques mortíferos de 

tubarões e, por fim, a decisão de regressar a Havana levando à ré o animal desfigurado. 

Porque um pescador tem que saber voltar. 

Se o velho tivesse desistido do combate, quando se apercebeu de que lhe era 

impossível manter incólume a presa, não lograria o epíteto de pescador: não teria sido capaz 

de demonstrar a intimidade do vínculo que o unia ao objecto capturado. Se o pescador 

tivesse largado no vasto oceano o peixe destroçado, não lograria converter-se num pescador 

sério: teria sido incapaz de provar que foi um gesto de amor, absoluto e incomensurável, que 

                                                           
156 Ibidem, 629. 
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deu origem à captura. A luta pela salvação do peixe é o teste que lhe permite mostrar quão 

intrínseco e constitutivo lhe é o acto de pescar. O velho não pode deixar aniquilar a presa, 

sem perder de si mesmo o rasto. É forçoso pugnar pela sua conservação, afrontando num 

combate sobre-humano o apetite indómito dos tubarões. É imperativo lutar contra a morte, 

para se redimir, a cada investida dos predadores. A perda é fundamental à compreensão que 

o herói tem de si mesmo e desperta-o para a consideração da natureza fundadora do seu 

gesto.  

Ao perder o peixe resgatado, o velho aprende que não é no objecto, finito e perecível, 

que radica a sua liberdade, mas no próprio acto de pescar, de se pescar. Aprende-o quando 

percebe que lhe urge defender a memória do passado, e a si mesmo como ser de memória, 

sob a forma da autobiografia. Aprende-o quando toma consciência de que, para ser, precisa 

de se dar existência e, neste sentido, tem que transcender a posição em que se encontra a fim 

de a capturar narrativamente. A escrita é a forma dessa apreensão, que se torna pública 

porquanto se oferece aos leitores como despojo de guerra. E, se não conta a história na 

primeira pessoa, mas precisa de figurar a existência de um narrador testemunhal, é apenas 

porque um homem não pode desconcentrar-se da pesca, cabendo a outros a interpretação dos 

seus actos. Nem o velho existiria se os seus gestos não pudessem ser vistos, ou lidos. Ao 

narrador, alter-ego do herói e metáfora do intérprete, foi dado o benefício de poder seguir ao 

largo no esquife, para que, num gesto de imitação capaz de desvelar ao mundo o pescador, 

traduzisse em palavras as suas impressões de viagem. 

O peixe, ou o que dele sobeja, é real. Tem esculpido no âmago o rosto do criador e 

dá-se ao transeunte que numa qualquer praça pública o vê, como um sinal das ruínas 

apelando à reconstrução das origens. O pescador destaca-se do universal, pois que, 

reconhecendo-se imerso nele, contra ele desferre até que da fricção resulte a tatuagem da sua 

marca. Rouba ao mar o seu mais excelso exemplar, o que não cabia nele, por ser único e 

incomensurável. Esta é a função do escritor: alterar a ordem dos factos, subjugando a 

regularidade amorfa ao poder do individual, que obriga o fundo, de que se destaca, a aceitá-

lo como diferença, e faz da diferença o seu traço subversivo. Tinha aprendido em DiMaggio 

o valor da excepção. Por sua vez, os tubarões são a reacção do mar a este roubo e instigam a 

mais sangrenta batalha: aquela em que o singular, incapaz de conter o seu ímpeto auto-

determinativo, afronta o universal, que resiste à assunção de uma diferença susceptível de 

lhe revolucionar o curso.  

O pescador, levando à ré o animal capturado, vê-se obrigado a pugnar contra a 

corrente indómita, abrigo de inimigos feros e sanguinários, que derrota sucessivamente a fim 
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de preservar o seu peixe. O mar volta a resgatá-lo em cada quinhão de carne arrancada, mas 

é incapaz de lhe devolver a primitiva completude. O seu corpo torna-se uma súmula de 

partes decomponíveis, fragmentos de um cadáver que gradualmente se desconjunta. O 

universal reabsorve-o na ira dos predadores, sem que consiga, todavia, reanimá-lo. O peixe 

morreu e apenas consegue atiçar a fúria do mar, incapaz de prover a sua vivificação. Porém, 

este facto é a prova de que a acção do velho instituiu uma diferença e que a mesma tentou 

ser debelada pelo universal. Mas, tendo fracassado no propósito, foi coagido reconhecê-la 

como irredutível. O mar desfez o seu antigo espécime, todavia, não foi capaz de reintegrá-lo 

no todo sem que o este sofresse uma alteração inevitável no seu fluxo. O animal foi gerado 

nas entranhas do pescador e só ele o pode defender. O mar não pode reabsorvê-lo, porque 

nunca o conteve verdadeiramente, apenas lhe rouba fragmentos, como se lhe profanasse o 

corpo. Ao contrário, o pescador reanima-o já morto, como semi-peixe primeiro, e pesca 

depois, nela ancorando o seu projecto de ser. 

O pescador deseja ver o objecto que em sonhos imaginou e luta para dar forma ou 

expressão ao seu desejo. Quando lho querem roubar, é porque lho reconhecem. Ou, mais 

precisamente, porque reconhecem no todo um desequilíbrio estrutural: a fome dos tubarões é 

uma falta, e a sua fúria, um excesso. É pelo efeito que se determina a legitimidade da autoria 

e a justificação da posse: a perda do peixe corresponderia ao fim da continuidade 

autobiográfica. Este facto é crucial à descrição da pesca: pretere a finalidade em prol do 

meio e reintroduz na génese o tópico da imperfeição. Assim, na absoluta carência, volta a 

nascer o desejo da sua superação.  

O pescador, despojado de qualidades, porém, ávido de substância, já que não dispõe 

de presença robusta, En-soi-pour-soi nos termos de Sartre157, precisa de dar conteúdo ao seu 

desejo de ser. Numa luta titânica pela expressão, consegue derrogar a morte figurada no seu 

vazio essencial de ser, em prol da representação de si mesmo como pescador. Mas o seu 

gesto não é eterno e, no próprio acto em que se constitui, ameaça desfazer-se porque dele 

ficou um rasto no oceano, uma mancha de sangue que testemunha a imperfeição do seu 

crime. Os tubarões devoram-no, pouco a pouco, mas o velho resiste à morte, como sempre 

fez, em nome de uma representação de si. Não obstante, percebe nessa luta que nada lhe 

resta, a não ser a própria acção de lutar. Quando, a presas com a morte, afirma: «“Fight 

them,” he said. I´ll fight them until I die.”» (Idem: 100), ele reconhece-se, finalmente, 

pescador. Tinha-se convertido no próprio objecto da acção e, ao invés de subsumir a 

atribuição do título por que sempre combateu a uma acção particular, via-o, agora, 
                                                           
157 Opus cit., p.43 (nota 34). 
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consubstancial ao gesto da sua fundação. Tinha-se tornado pescador. Daqueles a que nada 

mais importa senão a pesca, porque sabem que essa é a única maneira de se capturarem, 

ainda que fugazmente. Tinha-se tornado um pescador sério, e não dos que se dedicam à arte 

por ócio ou curiosidade, mas nunca por amor. 

A passagem do desejo à captura é irónica, pois alicerça a sua fundação sobre a morte, 

como se, para se dar vida, tivesse que matar alguma coisa ou alguém. A perda tem este valor: 

o pescador morre no acto em que se captura, para que haja lugar a metamorfose. Na 

imperfeição constitutiva do seu gesto, há um vazio. É, neste intervalo, que ele inscreve o seu 

projecto de superação. O vazio é já sinal de êxodo e macula a criação desde o éden. A falta 

de sossego, mesmo no sono, exprime a necessidade transcender o presente, com vista ao 

futuro da sua constituição. Eis o significado de gesto fundador. 

 A perda reconcentra o pescador na governação do seu barco, devolvendo-o às 

origens. E o que lhe resta é valioso: é a visão de si preservada na imagem do peixe 

destroçado. A expressão da metamorfose figurada no itinerário de quem lutou para ter um 

rosto, conquistou-o na captura do peixe, perdeu-o na aniquilação do corpo, mas recapturou-o 

na preservação do gesto, nele esculpindo os traços da sua individualidade. Na ânsia de 

derrogar a perda, o velho saiu para o largo. Travou uma luta férrea para desocultar a origem 

da pressão sentida na ponta da cana de pesca e, na defesa do objecto conquistado, 

reconheceu-se nele. O seu gesto era real: os tubarões, esfaimados, não desistiam de tentar 

desapossá-lo do bem mais valioso, apesar da sua heróica resistência. Percebendo que só a 

luta lhe justificaria o epíteto de pescador, era colocado ante o desafio de preservar o seu 

peixe da aniquilação a que condenavam as investidas predadoras. Respondeu, combatendo 

arduamente, até que a morte, simbolizada na imagem dos tubarões vorazes, fosse 

definitivamente derrotada. O peixe era seu, porque o conquistara ao oceano implacável, e 

defendê-lo-ia até à última migalha de carne. Os tubarões pareciam clamar vitória, já que o 

desfiguravam em cada novo ataque, mas o pescador, resistindo ao instinto predador, sobre 

ele desferia golpes fatídicos.  
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A perda, fundamento da noção cristã de conversão158, irmana poetas e homens de fé 

na firme disposição de se recriarem, sendo o gesto fundador o testemunho da sua 

metamorfose: O velho perdeu o animal capturado para dele se reapropriar, com avigorado 

ânimo, no gesto da sua preservação. Aprendeu que a seriedade do epíteto por que almeja, 

desde o primeiro de oitenta e quatro dias, se deve não apenas ao facto de ter sido capaz de 

subtrair ao oceano o mais excelso exemplar, como também à sabedoria de o ter conservado, 

quando nada restava da sua forma primitiva, excepto a velha carcaça. Aprendeu, como Nick 

Adams, que aquele era o primeiro de muitos e longos dias de pesca: «Nick stood up on the 

log, holding his rod, the landing net hanging heavy, then stepped into the water and splashed 

ashore. He climbed the bank and cut up into the woods, toward the high ground. He was 

going back to camp. He looked back. The river just showed through the trees. There were 

plenty of days coming when he could fish the swamp.»159  

O seu amor supera a finitude do objecto e torna-se gradualmente incomensurável, 

como nas crenças religiosas: Abraão perdeu Isaac, seu filho, porque o apelo íntimo da fé o 

obrigou a tal, pese embora a augústia que o assolava diante da hipótese de ter que sacrificar o 

filho por que esperara toda a vida. Se o sofrimento não estivesse na génese da sua 

metamorfose, não teria sido possível reconhecer a Abraão o epíteto de Pai da fé. É essencial 

compreender a importância de Issac na vida daquele homem para ajuizar o valor da sua 

perda e o inelutável tormento de alguém que, embora destroçado, sabe que tem de provar a 

sua fé. Na análise que faz de Abraão, Kierkegaard160 mostra que a expressão da sua fé é 

incomensurável porque a deliberação de sacrificar Isaac não é subsumível nem 

parafraseável. A sua conversão é absurda: não há no espaço das razões, éticas ou estéticas, 

nem no domínio da lógica, uma maneira de tornar o seu gesto previsível. O non-sense que o 

                                                           
158  A noção de perda como rudimento da fé e princípio de conversão está ancorada no conceito de ressurreição, o qual, por sua vez, se 
alicerça no amor incondicional como derrogação da morte. Ratzinger expõe o tópico nos seguintes termos: «No mais profundo recanto do 
nosso ser morará, portanto, o inferno, o desespero – uma solidão tão inelutável quanto terrível. É sabido que Sartre alicerçou a sua 
antropologia precisamente nessa ideia. E até um poeta aparentemente tão conciliador e sereno como Hermann Hesse não esconde, no 
fundo, uma percepção semelhante: “Como é estranho caminhar na neblina! / Viver é solidão. / Ninguém conhece o outro, / Estamos todos 
sós!” Realmente, existe, com certeza, uma noite em cuja solidão nenhuma voz se faz ouvir; existe uma porta pela qual só podemos passar 
sozinhos: o portão da morte. Qualquer medo do mundo é, em última análise, o medo dessa solidão. É nessa linha de pensamento que se 
deve procurar a explicação para o facto de o Antigo Testamento só utilizar uma palavra para falar do inferno e da morte: a palavra sheol; 
para ele, ambos são fundamentalmente idênticos. A morte é a solidão por excelência. E a solidão em que o amor não consegue penetrar é o 
inferno. Voltamos, assim, ao nosso ponto de partida, ao artigo da fé que fala da descida à mansão dos mortos. Podemos dizer, então, que 
Jesus atravessou a porta da nossa solidão extrema quando, na sua Paixão, se afundou no abismo da nossa sensação de abandono. Onde já 
não se faz ouvir nenhuma voz é onde Ele está. Com isso, o inferno foi vencido, ou melhor: a morte, que antes era o inferno, deixou de 
existir. Morte e inferno deixaram de ser a mesma coisa, porque no meio da morte passou a haver vida, porque agora o amor mora no meio 
dela. O único inferno que continua a existir é o encerramento voluntário de si próprio ou, como diz a Bíblia, a segunda morte (ver por 
exemplo Ap. 20, 14). A morte, porém, já não é o caminho para a solidão gélida, pois as portas do sheol estão aberta. […] Na pretensão 
ilimitada de Eros […] aflora, na verdade, um problema fundamental ou, melhor dizendo, o problema fundamental da existência humana, na 
medida em que nele se manifestam a essência e o paradoxo interno do amor: o amor exige infinitude, indestrutibilidade, ele é um 
verdadeiro grito de demanda pelo infinito. Mas continua a ser sempre um grito irrealizável, pois que, exigindo infinitude, não pode dá-la; o 
amor requer eternidade, mas está inserido no mundo da morte, com a solidão e o poder destrutivo que lhe são próprios. É partindo deste 
contexto que se pode compreender o que significa “ressurreição”. Éla é a força maior do amor diante da morte.» in opus cit., pp.50-51, 
(nota 40), 218-219. 
159 Opus cit.,  p.7 (nota 2), 162. 
160 Opus cit.,  p.26 (nota), 23. 
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configura repete-se quando o efebo de Repetição, dilacerado pelo paradoxo da culpa na 

inocência, se recria através de Job. Abraão abdicou da paternidade, devassado pela dor da 

angústia, porque a convicção de servir a Deus se tornara imperativa. Da mesma forma, Job, 

assolado pelo infortúnio da perda, nunca duvida da bondade infinita de Deus: resiste 

heroicamente às tentações, inamovível na fé, e persegue o seu caminho quando todos os 

fundamentos da racionalidade se encontram minados. Em nenhum dos casos, a prova da 

existência de Deus se rege pela factualidade. A conversão destes heróis é o efeito da 

liberdade, que pugna angustiosamente pela sua fundação. O particular, a braços com o 

universal, luta pela sua génese e, neste debate, reconfigura o adversário, obrigando-o a 

reconhecê-lo como excepção. 

O velho busca desde o primeiro momento debelar a sua ausência de ser. 

Descriminado pelo comum dos pescadores, como fonte de má sorte, luta para ser 

reconhecido pela comunidade de Havana, preenchendo de qualidades esse vazio essencial. 

Deseja tanto vingar aridez de oitenta e quatro dias sem captura, que se afasta ao largo, 

transcendendo a posição em que se encontrava, e combate arduamente para se tornar 

pescador de pleno direito. Acreditava que, desta forma, zelaria pela disseminação de vozes a 

seu respeito. Queria vingar-se dos homens de Havana. Todavia, para sobreviver, teve que 

matar, e a sua imagem final é a de um nado-norto.  

A pesca é a acção a partir da qual o velho procura diferenciar-se, na ânsia de se 

atribuir um estatuto perdurável. Mas o seu gesto é necessariamente imperfeito porque, 

edificado sobre uma ausência de ser, converte-se numa relação entre o vazio, expresso na 

aridez de oitenta e quatro dias sem pescado, e o seu preenchimento, através do corpo que a 

imaginação capturou e depois perdeu. O seu gesto não tem durabilidade: imediatamente 

sobrevêm os tubarões, que lhe devoram o rasto por assaltos sucessivos. O velho, que ama o 

peixe porque o criou, e a si mesmo através dele, guerreia heroicamente para o salvar, como 

fez Job diante dos que procuravam desanimá-lo. Resiste até à última migalha de carne, 

mesmo sabendo que a perderá. Resiste, porque é a única maneira de não se perder. A 

resistência volve-lhe o caminho de regresso e restitui-o à comunidade de Havana. Porém, 

não como um pescador comum, dos que conhecem as manhas e, com a prudência calculada 

de quem vive à superfície, apanha peixe com ligeireza. Como certos escritores que, tendo 

aprendido os truques, os replicam à exaustão sem nunca modificar uma linha ao seu 

ensinamento, que adquire assim um valor axiomático161. A resistência volve-o à comunidade 

dos pescadores, como mestre: aquele que não só capturara o mais sublime espécime, como o 
                                                           
161 Cf. p.8 (nota 5). 
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conservara na perda, legando à posteridade a semente do seu gesto. O peixe é salvo na luta, 

como memória do futuro.  

Não obstante o esforço sacrificial e a intensidade da peleja, o pescador não desiste de 

enfrentar a ira dos tubarões, mesmo quando sabe que, do ponto de vista dos factos, tudo está 

perdido. Mais do que resgatar um corpo ao vasto oceano, o que o pescador aprende é a 

maneira de o resgatar. Ele, que nada era, quando finalmente se revela através expressão 

heterónima do seu peixe, dá-se como objecto capturado e torna-se de novo vulnerável. A 

carne do seu peixe é o chamariz, a fonteira entre o sonho de eternidade e o temor da 

aniquilação: acena aos predadores esfaimados que, na cegueira dos sentidos, não abdicam do 

quinhão que as queixadas mortíferas conseguem subtrair. Para sobreviver à devastação, o 

pescador teve que despojar-se do objecto capturado, substituindo a sua imagem finita e 

perecível, pela da sua própria constância figurada no acto de pescar. No mundo de 

Hemingway, o começo é sempre relacional, porque é sobre as cinzas de uma cidade 

arruinada que se ergue o gesto criador. Os leões, no entardecer das praias africanas, são a 

imagem do recomeço. Os tubarões, por sua vez, mostram a vulnerabilidade da presa aos 

ataques predadores.  

O que a história do velho exibe é a defesa incondicional do acto piscatório: pode 

perder-se a carne, desfigurar-se o rosto, converter-se num esqueleto, mas a marca do seu 

gesto, antropomórfica na essência, permanece esculpida na pedra informe à atenção dos que 

para ela souberem erguer os olhos. Eis o seu legado: conservar-se até ao absurdo da 

perdição. Tudo pode esvanecer-se, até o acto pretérito, nos detalhes da sua finitude, menos a 

possibilidade do gesto. Na cena final, os espectadores são convertidos em intérpretes e 

repetem o primitivo jogo de ilusão. O jogo que deixa em aberto a escolha do caminho, como 

igualmente se lê, no Cristo de Rubens162.  

É na intersecção dos olhos com o cérebro que o pescador contra-ataca, desferindo 

sobre os tubarões vorazes os seus golpes férreos e contundentes. Mas é também na 

intersecção imaginada destas linhas que o pescador conserva o esqueleto do seu peixe, 

símbolo da vitória alicerçada na perda. A intersecção é a linha de fronteira entre o homem, 

que mata por amor, dando em troca a própria vida, e o animal, que sobrevive na imediata 

satisfação dos seus instintos. Se o golpe fatídico não fosse antecedido de um longo e penoso 

debate, como Abraão no sacrifício de Isaac, jamais se conseguiria entender o sentido moral, 

pelo que fundador, do seu gesto individual. O pescador arrisca a vida porque faz questão de 

regressar a Havana com a carcaça do animal. Esta é a prova de que o seu gesto, 
                                                           
162 Cf. Índice de Imagens, 300. 
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desinteressado do objecto, o valoriza como signo de uma luta para que concorre na qualidade 

de despojo. Como a criança de Freud, o pescador compensa a perda: primeiro, com um 

epitáfio ao semi-peixe, depois, trazendo para a costa o seu esqueleto que, exposto na praia, 

seria lido como sinal da grandiosidade do gesto, por quantos o pudessem ver. O valor da 

pesca não está no resgate do corpo, mas na conservação do gesto. O animal é sucessivamente 

devastado pelos ataques dos tubarões, mas o velho persevera no intento de o proteger e, 

quando nada resta, defende-o do vazio do esquecimento, trazendo-o de volta à costa. A 

exemplaridade do feito é exposta no areal de Havana para que a memória a salve do 

anonimato. A pesca não se destina ao negócio da carne, porém, à exposição da carcaça como 

despojo de guerra, a fim de que possa oferecer-se como relíquia do gesto fundador. O que 

importa não é a imagem do peixe como esqueleto, mas que o peixe como esqueleto seja a 

imagem do homem: a imagem de quem aprendeu o valor da negatividade expressa na raiz 

quadrada de menos um; a imagem de quem, ao volante do chevrolet pela estrada de Sintra, 

reconheceu a sombra em flor das prostitutas do Cacém serenamente despontando sob as 

velhas acácias do Parnaso. 

 A memória da primeira captura ecoa na perda do objecto conquistado, pois não seria 

possível imaginar a ruína sem admitir uma disrupção na continuidade simbolizada pelo 

resgate do peixe. O ponto em que o futuro tangencia o passado, revelando o presente como 

intersecção, descreve a metamorfose. Inicialmente sem qualidades, o velho passa a pescador 

e, depois, a mestre de embarcação: o esforço para se capturar através da imagem do peixe 

convertera-se na expressão da própria ideia de captura. A mudança de enfoque, do objecto 

para a relação, salva-o do rasto deixado no vasto oceano à mercê dos tubarões, porque, tendo 

descoberto que podia repetir a captura sempre que o ímpeto em direcção à praia tornasse 

premente tal desejo, o pescador tinha-se tornado inacessível aos predadores. Contra a 

concepção monádica do ser, enquanto ens substantialis, impunha-se agora como ser 

relacional, ou pessoa, no sentido cristão do termo163. O debate com o peixe permite-lhe 

transcender a posição em que se encontra, abrindo caminho a uma batalha que corrige a anterior no 

próprio gesto em que a reproduz. Sabendo-se a charneira deste acto, o herói reconhece que a 

mudança é diálogo ou passagem, conforme Ratzinger,164 e nela funda a continuidade narrativa 

do seu projecto fundador. É como signo que se oferece ao intérprete, a fim de o recriar 

através das ruínas. Este é, analogamente, o valor da lança no quadro de Rubens165.  

                                                           
163Opus cit., pp.50-51 (nota 40). 
164 Cf. p. 274 (nota 145). 
165 Cf. Índice de imagens. 
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 Hemingway queria traduzir Cézanne em palavras. Mas traduzi-lo, não era copiá-lo. 

Era devolvê-lo na ideia, tendo presente a dissemelhança: 

 

He could see the Cezannes. The portrait at Gertrude Stein´s. She´d know it if he ever got 
things right. The two good ones at the Luxembourg, the ones he´d seen every day at the loan exhibit 
at Bernheim´s. The soldier´s undressing to swim, the house through the trees, one of the trees with a 
house beyond, not the lake one, the other lake one. The portrait of the boy. Cezanne could do 
people, too. But that was easier, he used what he got from the country to do people with. Nick could 
do that, too. People were easy. Nobody knew anything about them. If it sounded good they took 
your word for it. They took Joyce´s word for it. 

He knew just how Cezanne would paint this stretch of river. God, if he were only here to 
do it. They died and that was the hell of it. They worked all their lives and then got old and died. 

Nick, seeing how Cezanne would do the stretch of river and the swamp, stood up and 
stepped down into the stream. The water was cold and actual. He waded across the stream, moving 
in the picture. He kneeled down in the gravel on the bank and reached down into the trout sack. It 
lay in the stream where he had dragged it across the shallows. The old boy was alive. Nick opened 
the mouth of the sack and slid the trout into the shallow water and watched him move off through 
the shallows, his back out of water, threading between rocks toward the deep current. 

“He was too big to eat,” Nick said. “I´ll get a couple of little ones in front of camp for 
supper.” 

He climbed the bank of the stream, reeling up his line and started through the brush. He 
ate a sandwich. He was in a hurry and the rod bothered him. He was not thinking. He was holding 
something in his head. He wanted to get back to camp and get to work.166 

 
   

A constância, a determinação e a resistência, princípios que fundam a captura, 

repetem-se na luta do pescador para matar os tubarões. A salvação do peixe é a salvação das 

ideias que lhe deram origem. A tradução está na capacidade de os reconhecer na diferença: 

ver o peixe na ausência de corpo, e não, como o viam os turistas, na positividade dos factos. 

Ser capaz de ver na ausência é um modo de expressão que subtrai aos factos o predicado de 

robustez que a certeza lhes confere. É aprender a ver na perda um sinal de vitória, e na 

aniquilação do peixe, um princípio de redenção. Ver na devastação do corpo um indício de 

recomeço instancia a passagem da visão, directa e transitiva, à sua configuração relacional, 

sob a forma “ver uma coisa como outra”, recentrando a ênfase na conjunção comparativa 

“como”.  

Esta é a razão que justifica a delimitação de um momento em que o pescador viu 

mesmo um peixe, em contraste com o momento ulterior em que viu o seu peixe como um 

semi-peixe, até que o perdeu, ganhando-o depois na forma do seu esqueleto. A noção de 

perda que articula a poética de Hemingway centra-se na possibilidade de se ver na tangência 

de dois planos que se tocam para se negar, ou diferenciar. Este é, segundo Davidson167, 

princípio que gera a metáfora, e a origem da pesca como da escrita, em Hemingway. A 

leitura tem uma identidade tropológica: converte a ausência, expressa nos fragmentos 

lacunares que se ostentam como ruínas, em mundo possível, ou criado a partir de si mesmo 

                                                           
166 Opus cit., p.8 (nota 5), 630. 
167 Opus cit., p.61, (nota 47). 
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para responder à necessidade íntima de ser. Ver-se na ausência é uma condição 

transcendente à de se ver, transitivamente, como coisa finita. O pescador deve ser capaz de 

se subtrair à imediaticidade da conquista, preterindo o fascínio da coisa em si, pelo gesto que 

lhe deu forma. À visão metonímica, fundada na contiguidade dos termos, deve antepor-se a 

metafórica, cujo princípio genésico radica na conversibilidade do olhar, que se expõe, como 

íntimo abismo. A metamorfose que, na imagem das prostitutas do Cacém, vê a conjugação 

incongruente do licencioso e do doméstico, é análoga à que funde, na alegoria da pesca 

como escrita, a unidade da perda e da vitória.  

Foi necessário que se perdesse a visão do peixe, para que o mesmo pudesse emergir 

no gesto da sua restituição. Foi necessário que se perdesse o objecto capturado, para que 

sobrevivesse como possibilidade iterativa. Como Cristo, de quem se diz que morreu em prol 

da humanidade, mas revive em cada nova encarnação. Viver por entre Deus ausente168 é, nos 

versos do poeta, a condição de possibilidade deste olhar. E não há livro de instruções para tal 

modo de ver, já que não há verdade por ostensão que permita compreender um tropo. Mais 

precisamente, a metáfora que, no sentido de Vico, é a origem de todos os outros, mercê da 

sua função genésica. Assim sendo, não há maneira de parafrasear a arte, sem a aniquilar 

irredutivelmente. A sua verdade, como a da pesca, mora na estrita hipótese da sua recriação e 

traduz-se numa subtil metamorfose do olhar, que se diferencia num gesto crítico, assumindo 

o valor real de conversão. Este, sim, é incomensurável, pois inscreve a peugada do autor no 

todo, desfigurando-o por esta via.  

Esta é uma história aparentemente simples. A história de um velho que aprendeu na 

faina a contar a sua própria história. A história de um homem que aprendeu as palavras e o 

modo de as usar, como se fosse a criança de amanhã, a quem tivesse sido dada a tarefa de se 

fundar. Esta é a história de um pescador inconformado, após oitenta e quatro dias de penúria, 

que se lança ao mar em busca de um corpo que lhe sacie o apetite indómito. Um homem que 

se reconheceu pescador, no próprio acto em que perdeu o peixe capturado. Um homem que 

viu, esculpidas no corpo, as agruras vívidas da pesca, como chagas que o mar sulcou e de 

que restam vagas tatuagens na forma da sua anatomia. Esta é a história de um homem que 

soube encontrar o caminho de regresso, porque nunca deixou de ver à distância: primeiro, 

um frémito súbito na ponta da sua cana, como vestígio de peixe; depois, a captura do animal 

imaginado, como expressão de si próprio; seguidamente, a resistência heróica na perda, 

como anteposição do gesto ao objecto; por fim, a volta a casa, como testemunho de um novo 

e eloquente começo.  
                                                           
168 Expressão do poema de Ruy Belo citado p.107 (nota 132). 
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Nunca este homem, destituído de sorte, fez prova de soberba: nem quando, por suas 

mãos afortunadas, trouxe à superfície o mais grandioso peixe alguma vez imaginado, nem 

quando expôs no areal de Havana a relíquia do seu gesto. Sabe-se anatomicamente débil e 

aprendeu ao largo que o regresso é um sinal da sua imperfeição. A humildade torna-se um 

predicado deste homem, que foi capaz de sobreviver à devastação sem nunca lograr para si 

mesmo qualquer contrapartida. Um vencedor, no sentido preciso que Hemingway lhe 

confere: alguém, nascido das ruínas, que a elas retorna para se vivificar, reanimando-as na 

volta. O resultado é a intransitividade do seu gesto, como se lê nas palavras do autor, citadas 

em epígrafe num dos seus livros, como inscrição numa lápide: 

 

WINNER TAKE NOTHING 
 
 
“Unlike all other forms of lutte or 
combat the conditions are that the 
winner shall take nothing; neither 
his ease, nor his pleasure, nor any 
notions of glory; nor, if he win far 
enough, shall there be any reward 
within himself.” 
 
To ADA and ARCHIBALD Mac LEISH 169 
 
 

O pescador pode mudar de vestes ou de corpo, ganhar ou perder no jogo da fortuna, 

mas o esqueleto que ele volve à costa, inamovível no testemunho de grandeza, inscreve o seu 

olhar invicto no fluxo narrativo. Este legado mostra que, na urdidura em que as linhas se 

entrelaçam, o particular irrompe, majestoso, revolucionando a plácida quietude da 

continuidade autobiográfica. O olhar, tão genuinamente diferenciador neste velho, como as 

esporas de osso em DiMaggio, é o eixo sobre que se funda o nexo tropológico da sua vida. E 

a conversão, o princípio da sua arte poética. Aquele olhar invicto da cor do mar era de Job, 

ou de Abraão, que viu à distância aquele lugar.  

A memória da primeira viagem a bordo regressa, sorrateira e inadvertida, 

determinando o rumo do seu projecto fundador. É a expressão do seu desassossego, a voz 

que retorna involuntariamente, como um vago cântico nocturno. A última cena do texto 

prova-o: mestre e discípulo, unidos à cabeceira de leito, onde continuam a pairar os velhos 

leões daquela África distante. A forma obsessiva como a visão pretérita se insinua no 

presente, abrindo uma brecha que o futuro tenta suprir, impede que o mundo deste velho, 

feito exclusivamente de memórias da pesca, se dissemine entre amores mundanos. O seu 

                                                           
169 Ernest Hemingway, in The Collected Stories, ed. and introd. by James Fenton, (London: Everyman´s Library, 1995) ), 283. 
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amor é outro, mais voraz, destruidor até, porém, a mais elevada expressão da sua 

irredutibilidade, porquanto o move a substituir a placidez da costa pela vida de bordo. A 

pesca, tal como a escrita, quando levada a sério, deve absorver a atenção do amante. E a 

obcecação que resulta do seu carácter totalizador é inconciliável com a deleição mundana. 

Eis a razão por que Hemingway afirma, peremptório, que este ofício não é para homens 

casados170. 

Recusando-se a ser o desafortunado a que o povo de Havana atribuía a pior espécie 

de má sorte, a de estar categoricamente salao, o velho deseja transcender a sua inconstância 

inicial e reclama para si próprio as qualidades de robustez e opacidade da matéria, como se, 

invejoso das árvores e dos penedos que se conservam anos a fio à beira da estrada, desejasse 

imitar-lhes a firmeza e o imobilismo. Mas, como pode um homem aspirar à perpetuidade das 

árvores e à solidez dos penedos, se o mais leve aceno do seu corpo está, desde sempre, 

tingido de morte? Como pode um homem, nascido da ausência e renovado na perda, vingar 

tal servidão?  

O seu desejo de materialidade é tanto que consegue transfigurar um frémito súbito na 

ponta da sua cana em peixe. Não se trata, porém, de um exemplar comum, desses que se 

vendem ao desbarato na praça para satisfação dos homens que, em terra, cegos à percepção 

de diferenças, sobretudo quando subtis e delicadas, preferem à qualidade o preço de negócio. 

Este é um peixe de estirpe rara, única até, porque desejado e criado com olhos invictos, da 

cor do mar. É um peixe que, pela sua invulgar excelsitude, se torna estranho ao universo 

trivial da pesca, pelo que não é vendável nem comestível. O gesto que lhe deu vida repete a 

incomensurabilidade heróica de DiMaggio.  

Durante a extenuante batalha contra as águas malditas do Golfo, o velho foi-se 

mostrando cada vez mais avesso à hipótese de que ao seu peixe fosse dado um uso 

comercial. Ele, que sempre preferiu os peixes cozinhados aos crus, por estimar que aqueles 

se adaptavam melhor ao gosto do homem, que lhes imprimia o seu cunho, não concebe 

sequer essa possibilidade, pois que, não sendo este um caso vulgar, estava acima da 

consideração de qualquer hipótese negocial. Ele, que sempre aprendeu a ver o mundo através 

de sinais, obrigando-se a um esforço de reconstrução arqueológica, lê na falta de corpo um 

indício da sua afirmação aos comandos do barco. Ele é o almirante que, tendo saído muito 

para o largo, tão para o largo que se perdeu, renasce como defensor do peixe na ausência do 

corpo que lhe sustentava a figura. Renasce como mestre de embarcação, ou simplesmente, 

mestre. 
                                                           
170 Cf. p. 8 (nota 25). 
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 Este pescador é diferente dos que se comprazem na captura exclusiva do objecto. Ele 

teve o corpo por que lutou com sacrifício, conservou-o, pondo em risco a própria vida ante a 

possibilidade de o ver aniquilado, e, quando já nada restava da sua forma reconhecível, 

continou a vê-lo na ausência. E, nunca sucumbindo, reafirmou o desígnio de o trazer à ré de 

volta à costa, o lugar onde tudo começou. A desfiguração do animal, que de peixe passa a 

semi-peixe e deste a esqueleto, por efeito dos golpes que os tubarões mortíferos 

sucessivamente lhe desferem, não o demove da luta, nem do ideal de reconquista. Perdeu o 

corpo, para que se salvasse o gesto, como Cristo na cruz. E, da diferença reencanarda, fica o 

seu testemunho nas palavras vívidas que o corporizam. Esta é a história de um gesto que, a 

ferro e fogo, se tornou autobiográfico. Esta é a história de como um homem, anódino, sem 

qualidades, desapossado de fortuna, não só se tornou capaz de pescar, reavaliando a par e 

passo a técnica de anos de faina, como pôde contar a narrativa da sua metamorfose. Passou 

de nada, ou de quase nada, a pescador, já que as ruínas são o Génesis, no mundo de 

Hemingway. E, de pescador passou a mestre de pesca, tendo sido capaz de recriar, sobre os 

escombros do corpo destroçado, a imagem monstruosa da sua própria conversão. Ele é o que 

conserva no gesto a memória da pesca, renascendo ao comando da embarcação e nas 

conversas do entardecer, quando velho e novo se unem para mais uma empreitada.  

A necessidade de transcender a actualidade de oitenta e quatro dias de escassez, a fim 

de se tornar a figura que constrói e narra a sua própria epopeia, leva o pescador a seguir 

viagem, fundindo, na realidade dos gestos, a memória imperecível dos sonhos. A presa não é 

um objecto descartável que pudesse ser abandonado aos tubarões, ante a certeza da sua 

aniquilação. É um reflexo do seu próprio gesto. Fazê-lo seria render-se ao adversário, 

substituindo o desígnio que o move a fundar-se, pela assunção de um imobilismo 

constitutivo. Mas o pescador não morre, pese embora a morte do seu peixe, porque ele é a 

fonte de todas as pescarias. O semeador, mas também a semente que se extingue para 

renascer na diferença. Eis que, de novo, o léxico teológico do cristianismo se oferece a 

Hemingway como manancial de indagação. 

 O valor criativo da perda é o tópico a partir do qual extrai a ideia de conversão, no 

sentido em que inscreve a diferença no cerne do projecto fundador. Como Alice, a quem 

aconteceu a aventura de se perder num país maravilhoso, desconjuntando-se a pessoa antiga 

numa fragmentação dialógica com amigos e inimigos encontrados no acaso de um país 

estranho e familiar. Da fricção das suas velhas crenças com o mundo inusitado em seu redor, 

nasce uma pessoa que, sendo nova, tem na génese a pessoa velha como possibilidade 

derimida. No Evangelho Segundo São João pode ler-se, a propósito do valor criativo da 
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perda: «Em verdade, em verdade vos digo: Se o grão de trigo, lançado à terra, não morrer, 

fica ele só; mas, se morrer, dá muito fruto. Quem se ama a si mesmo, perde-se; quem se 

despreza a si mesmo, neste mundo, assegura para si a vida eterna.»171. Ratzinger retoma o 

ponto, nos seguintes termos: 

  

Ser cristão significa essencialmente passar do ser em prol de si mesmo para o ser em prol 
dos outros. […] Assim sendo, a opção fundamental do cristão, ou seja, a aceitação da maneira cristã 
de ser, significa o abandono de uma atitude de centralização em si e a adopção da existência de 
Jesus Cristo, que se volta inteiramente para o todo. Esse é também o significado da expressão 
“seguir a cruz”, que não é de todo uma devoção particular, mas sim uma expressão da ideia 
fundamental de que o ser humano, ao deixar para trás o isolamento e a tranquilidade do próprio eu, 
se afasta de si mesmo, para, contrariando o próprio eu, seguir o crucificado e colocar-se ao serviço 
dos outros. Aliás todas as grandes imagens da história da salvação que são, ao mesmo tempo, as 
figurações fundamentais do culto cristão exprimem esse ser “em prol de”. Basta lembrar a imagem 
do êxodo (“saída”) que, a começar por Abraão e passando para além do êxodo clássico, a saída do 
Egipto, permanece como a ideia fundamental que caracteriza a existência do povo de Deus e de 
quem faz parte dele: ele é chamado a praticar o êxodo da transposição de si próprio. […] 

São João reproduziu tudo isso numa imagem extraída da natureza. Por meio dela, o 
horizonte amplia-se, ultrapassando os aspectos antropológicos e da história da salvação, para 
abranger o cosmos todo. O que aparece nessa imagem como estrutura básica da vida cristã já é, no 
fundo, a marca da própria criação. “Em verdade, em verdade vos digo: se o grão de trigo, caindo na 
terra não morrer, fica ele só; mas, se morrer, dá muito fruto” (Jo 12, 24). Até no cosmos existe a lei 
de que a vida só nasce da morte, isto é, da perda de si mesmo. Este indício encontrado na criação 
completa-se no ser humano e, finalmente, no homem exemplar que é Jesus Cristo: assumindo o 
destino do grão de trigo, passando pelo sacrifício, deixando-Se abrir e perdendo-Se, Ele inaugura a 
verdadeira vida. […] Os grandes mitos que alegam que o cosmos sugiu de um sacrifício primordial 
e que continua a existir apenas à custa do sacrifício de si mesmo, baseado que está no sacrifício, 
recebem agora a confirmação da sua verdade e validade. Através das imagens míticas, manifesta-se 
o princípio cristão do êxodo: “ Quem ama a sua vida perdê.la-á, e quem neste mundo aborrece a sua 
vida conservá-la-á para a vida eterna” (Jo 12, 25; Cf. Mc 8, 35). Concluindo, é necessário 
acrescentar, no entanto, que todos os esforços de autotransposição do ser humano nunca podem ser 
realmente suficientes.172 

    

A diferença, conceptualizada sob o tópico da conversão, é fundamental para que se 

perceba o valor da arte como perda, ou metamorfose. A escrita e a pesca entrelaçam-se no 

abismo e jogam-se com a seriedade de quem sabe fatal a derrota. E, como uma ponte 

suspensa sobre as margens de um rio, a metáfora, fundadora, ergue-se como origem da arte e 

da vida. O absurdo de que se orna, resplandecente em dia cerimónia, é a brecha que sulca a 

alma deste homem sem destino. Os leões daquela África distante, evocados em sonho na 

derradeira imagem de si, são tudo o que lhe resta: a diferença, subtil e irredutível, que faz da 

pesca um acto sério, essencial, peristáltico. A pesca como jogo de vida ou morte que o amor, 

incondicional, funda. Um amor absoluto, voraz, que excede os limites da bios e menospreza 

a factualidade da perda, revelando-se na incomensurabilidade de um gesto fundador.173 

                                                           
171 Opus cit.,  p. 12 (nota 15): (Jo, 12, 24), 1755. 
172 Opus cit., pp. 50-51, (nota 40), 184-185. 
173 O tópico do amor, essencial à concepção cristã de metamorfose, ou conversão, de cujo vocabulário Hemingway é herdeiro, pois que o 
traduziu nos termos da sua ideia de escrita, ou de pesca como metáfora da escrita, é descrito por Ratzinger nos seguintes termos: «Partindo 
novamente do binómio amor e morte podemos dizer que só quando alguém coloca o valor do amor acima do valor da vida, ou seja, só 
quando alguém se dispõe a subordinar a vida ao amor é que esse amor é capaz de ser mais forte do que a morte. Para que o amor possa vir a 
ser mais do que a morte, é preciso que ele comece por ser mais do que a mera vida. Se ele fosse capaz disso na realidade, e não apenas no 
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Diante dos restos espraiados no areal de Havana, o olhar forasteiro da mulher, 

corroborado pelo seu duplo, é a expressão da sua falta de amor. Este defeito da sensibilidade 

mostra-se na incompetência para traduzir “tiburon”, pois que, não tendo do mar experiência 

na primeira pessoa, a mulher revela-se incapaz de suprir a palavra, e a ostensão do esqueleto 

a que a mesma se refere, com uma narrativa das suas origens. As suas repostas revelam, pela 

ingénua simplicidade, um alheamento absoluto em relação ao mundo dos pescadores de 

Havana e, em particular, uma total incongruência entre o conceito de representação 

subjacente ao seu uso da linguagem, e a visão que o velho e o rapaz partilham, e expõem, 

sob a forma de pesca. Turistas de um mundo que não compreendem, são por isso ridículos, e 

aparecem ironicamente neste final de história, para vincar o abismo entre o árduo combate 

que o velho travou no oceano e tão singela leitura. Enquanto estes turistas traem o valor da 

luta, o velho, na sua humilde cabana, adormece outra vez, tendo por companheiro de 

cabeceira o rapaz, que de novo o observa e sonha com os leões de África. Nem o rapaz nem 

o velho precisavam de estar perto da carcaça do animal para testemunharem o seu valor. 

Sabiam-no de cor: tinham aprendido, durante anos de faina, a edificar sobre as ruínas a 

memória dos gestos futuros. Sabiam o valor dos laços que os uniam e tinham o mais vívido 

desprezo pelos que corrompiam o valor da pesca. 

A imagem final deste contraste volta a configurar a tangência: o esqueleto é erigido a 

objecto de interpretação, porquanto desperta o cruzamento de olhares discrepantes. Não é de 

fim que trata a exposição da carcaça na praia de Havana, mas de recomeço, por adivinhação 

de uma história capaz de suprir o vazio de explicação. O despojo de guerra não indica apenas 

                                                                                                                                                                                   

âmbito da vontade, poderíamos afirmar que o poder do amor triunfou sobre o poder meramente biológico, colocando-o inclusive ao seu 
serviço. Recorrendo à terminologia utilizada por Teilhard de Chardin, poderíamos dizer que onde isso acontecesse realizar-se-ia a 
“complexidade “ e a complexão decisivas, pois o próprio bios estaria cingido e inserido no poder do amor. Nesse caso, o amor ultrapassaria 
o limite do bios – a morte – e criaria a união, em lugar da separação. Se a força do amor pelo outro fosse, alguma vez, tão forte que pudesse 
manter viva não só a memória do outro, isto é, a sombra do seu eu, mas também ele próprio, então alcançar-se-ia um novo estádio da vida 
que, deixando ficar para trás o espaço das evoluções e mutações biológicas, daria o salto conducente a um nível mais alto, em que o amor, 
ao invés de estar subordinado ao bios, se serviria dele. Esse último estádio de “mutação” e “evolução” já não seria um estádio biológico, 
mas sim a superação da monocracia do bios, que é, ao mesmo tempo, o despotismo da morte; abrir-se aquele espaço a que a Bíblia grega 
chama zoë, isto é, vida definitiva liberta do regime da morte. O último estádio da evolução de que o mundo necessita para atinge a sua meta 
já não seria realizado, então, pelo elemento biológico, mas sim pelo espírito, pela liberdade, pelo amor. Ele deixaria de ser evolução e 
transformar-se-ia simultaneamente em decisão e doação. Mas o que tem tudo isto tem a ver com a fé na ressurreição de Jesus? Bem, até 
agora analisámos a questão de uma possível imortalidade do ser humano sob dois aspectos que se revelam como dois lados de um mesmo 
estado de coisas. Dissemos que, pelo facto de não ter uma existência permanente em si mesmo, o ser humano só poderia alcançar a 
continuidade na vida pela sobrevivência noutro. E afirmámos, acerca desse “outro”, que só o amor que abriga o amado no seu próprio eu é 
capaz de tornar possível esse ser no outro. Estes dois aspectos reflectem-se, a meu ver, nos dois enunciados do Novo Testamento sobre a 
ressurreição do Senhor: “Jesus ressuscitou” e “Deus (o Pai) ressuscitou Jesus”.  Ambas as formulações se encontram no facto de o amor 
total de Jesus pelos homens, que O leva à cruz, se completar na superação total em direcção ao Pai, tornando-se assim mais forte do que a 
morte, porque dessa maneira passa a ser inteiramente sustentado por Ele. Demos então mais um passo em frente. Podemos dizer que o 
amor constitui sempre algum tipo de imortalidade; até nos níveis pré-humanos, sob a forma da conservação da espécie, ele aponta nessa 
direcção. E essa imortalidade não é um aspecto secundário para ele, algo que ele opere entre outras coisas, tratando-se, na verdade, da sua 
essência propriamente dita. Invertendo esta afirmação, podemos dizer que também a imortalidade é sempre um produto do amor, não 
provindo nunca da autarquia de quem se basta a si mesmo. Podemos até atrever-nos a afirmar que esta frase, quando bem entendida, vale 
até em relação a Deus tal como Ele é visto na fé cristã. Frente a tudo o que passa, também Deus é ser e existir por excelência, porque as 
suas três pessoas estão voltadas umas para as outras e fundem-Se umas nas outras no amor, que é a substância do acto de amor absoluto e 
totalmente “relativo” que vive exclusivamente no relacionamento mútuo. Não é a autarquia que é divina, dissemo-lo anteriormente, porque 
ela só se conhece a si mesma; vimos que a revolução na visão cristã do mundo e de Deus, em relação à Antiguidade, está no facto de ela 
entender o “absoluto” como “relatividade” absoluta, como relatio subsistens.», Ibidem, 221-222. 
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o regresso de combate, dá-se como exemplo, a quem souber reconhecer-lhe o valor; ou como 

mónada,174 a quem se revelar inepto na reconstrução das origens. É o ponto onde os 

contrários se intersectam, clamando por um novo começo. Assim são os leões de África: um 

rasto de fosforescência que convoca ao regresso, para que a memória derrogue a imperfeição 

anatómica que o homem é. Os leões, alados porquanto atravessam tempos imemoriais, são as 

ruínas, o Génesis, e encontram no acaso antropomórfico de um livro ilustrado o coelho que 

Hemingway viu, e de que tratou, como se lê na passagem que se segue:  

 

 He moved through the brush, holding the rod close to him. The line caught on a branch. 
Nick stopped and cut the leader and reeled the line up. He went through the brush now easily, 
holding the rod out before him. 

Ahead of him he saw a rabbit, flat out on the trail. He stopped, grudging. The rabbit was 
barely breathing. There were two ticks on the rabbit´s head, one behind each ear. They were gray, 
tight with blood, as big as grapes. Nick pulled them off, their heads tiny and hard, with moving feet. 
He stepped on them on the trail. 

Nick picked up the rabbit, limp, with dull button eyes, and put it under a sweet fern bush 
beside the trail. He felt its heart beating as he laid it down. The rabbit lay quiet under the bush. It 
might come to, Nick thought. Probably the ticks had attached themselves to it as it crouched in the 
grass. Maybe after it had been dancing in the open. He did not know. 

He went on up the trail to the camp. He was holding something in his head. 175  
 

 

O coelho de Hemingway é decerto um leão-coelho, uma figura compósita e 

monstruosa cujas origens remontam ao nascimento de Júpiter, ou simplesmente, um 

coelhinho branco com olhos cor-de-rosa que, passando apressado, deu em puxar um relógio 

do bolso do colete, arrastando com ele uma menina que não percebia para que serviam livros 

sem imagens nem diálogos: 

 

Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, and of having 
nothing to do: once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but it had no 
pictures or conversations in it, “and what is the use of a book”, thought Alice, “without pictures or 
conversations?” 

So she was considering, in her own mind (as well as she could, for the hot day made her 
feel very sleepy and stupid), whether the pleasure of making a daisy-chain would be worth the 
trouble of getting up and picking the daisies, when suddenly a white rabbit with pink eyes ran close 
by her. 

There was nothing so very remarkable in that; nor did Alice think it so very much out of 
the way to hear the rabbit say to itself, “Oh dear! Oh dear! I shall be too late!” (when she thought it 
over afterwards, it occurred to her that she ought to have wondered at this, but at the time it all 
seemed quite natural); but when the Rabbit actually took a watch out of its waistcoat-pocket, and 
looked at it, and then hurried on, Alice started to her feet, for it flashed across her mind that she had 
never before seen a rabbit with either a waistcoat-pocket, or a watch to take out of it, and, burning 
with curiosity, she ran across the field after it, and was just in time to see it pop down a large rabbit-
hole under the hedge. 

In another moment down went Alice after it, never once considering how in the world she 
was to get out again. 

The rabbit-hole went straight on like a tunnel for some way, and then dipped so suddenly 
down, so suddendly that Alice had not a moment to think about stopping herself falling down what 
seemed to be a very deep well.

176. 

                                                           
174 Cf. p. 231, (nota 140). 
175 Opus cit., p. 8 (nota 5), 630-631. 
176 Opus cit. p.107 (nota 98), 25-26. 
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 O país das maravilhas é o país que convoca ao amor e à perda. O país em que 

acontecem mudanças estranhas e sérias. O país em que a pesca, ou a escrita, é de todas a 

mais insofismável aventura. Convoca ao amor absoluto, no debate pela sua exteriorização. O 

amor que nenhum dualismo pode circunscrever, porque é, na essência, a flor lívida do íntimo 

abismo177. Só a solidão, mas não qualquer solidão, o pode descobrir. A solidão que se 

escolhe a si mesma na clausura contemplativa de uma Cartuxa178, como a de Parma, onde o 

amor criativo alcança o cume da expressão e revela o amante no gesto da sua conversão. 

 

 

                                                           
177 Expressão de Ricardo Reis, in “Frutos, dão-os as árvores que vivem”, (75), Ricardo Reis, Poesia. – Obras de Fernando Pessoa- edição 
Manuela Parreira da Silva, ed. (Lisboa, Assírio & Alvim, 2000), 97-98.  
178Referência a Fabrice del Dongo, herói do romance de Stendhal, La Chartreuse de Parme, in opus cit., p.7 (nota 1).  
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