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Partindo do conceito de Sabedoria da Incerteza formulado por Milan 
Kundera no ensaio “A herança depreciada de Cervantes” (in: A Arte do 
Romance), o presente estudo visa reflectir sobre os diversos modos como 
a imaginação literária encerra uma poética da obrigação. Na óptica 
de Kundera, o fundador dos tempos modernos não terá sido somente 
Descartes, mas também Cervantes, na medida em que compreender 
“com Cervantes o mundo como ambiguidade, ter de enfrentar, em vez 
de uma única verdade absoluta, um monte de verdades relativas que 
se contradizem (verdades incorporadas em ego imaginários chamados 
personagens), possuir pois como única certeza a sabedoria da incerteza, 
exige uma força não menos grande (do que a de Descartes).” Para além 
da incerteza que caracteriza a imaginação literária, é ainda possível nela 
surpreender aquilo que, na esteira de John Caputo, se poderia designar 
por Poética da obrigação, isto é, a capacidade exibida pela literatura de, 
através da sua renúncia a uma perspectiva única e à rigidez de verdades 
absolutas, se abrir à plural experiência da alteridade. É à luz desta 
dimensão ética que se procede à leitura das seguintes obras literárias, 
paradigmáticas dessa sabedoria da incerteza: Der Tod des Vergil (1945), 
de Hermann Broch; Elizabeth Costello (2003), de J. M. Coetzee; Água 
Viva (1973), de Clarice Lispector; Lisboaleipzig 1. O Encontro Inesperado do 
Diverso (1994), de Maria Gabriela Llansol; e Bartleby y Compañía (2000), 
de Enrique Vila ‑Matas.
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Mais qu’est-ce que cette sagesse, qu’est-ce que le roman? Il y a 
un proverbe juif admirable: «L’homme pense, Dieu rit.» Inspiré par 
cette sentence, j’aime imaginer que François Rabelais a entendu 
un jour le rire de Dieu et que c’est ainsi que l’idée du premier 
grand roman européen est née. Il me plait de penser que l’art 
du roman est venu au monde comme l’écho du rire de Dieu. 
[…] Les agélastes, la non-pensée des idées reçues, le kitsch, c’est 
le seul et même ennemi tricéphale de l’art né comme l’écho du 
rire de Dieu et qui a su créer ce fascinant espace imaginaire ou 
personne n’est possesseur de la vérité et ou chacun a le droit 
d’être compris.

Milan Kundera, L’art du roman (1986)
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1. PRELÚDIO: 
INTRODUÇÃO E ÂMBITO DO ESTUDO, DELIMITAÇÃO DO CORPUS, 
PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS E ESTRUTURA FORMAL

1.1. Navegar na incerteza, arriscar para além do Livro

Inicia-se a presente monografia em modo de captatio benevolentiae. O 
livro que agora se lança ao caminho, abrindo-se à inviolável pluralidade 
das suas possibilidades, procura, desde a sua aurora, abraçar a mesma 
sabedoria de incerteza cuja tematização percorrerá, como um insistente 
Leitmotiv, as páginas que se seguem. Milan Kundera – que celebrizou o 
conceito de “sabedoria da incerteza” e a cujo pensamento regressaremos 
mais adiante – reportava-se justamente àquilo a que, em Os Testamentos 
Traídos, chama a estratégia de Chopin e que, contrariamente à hierarqui-
zação e unidade da Grande Composição (cuja imposição se faria sentir 
de um modo implacável por Dvořák, Berlioz e Tchaikovsky), celebra a 
legitimidade do fragmento sem que este se tenha de sujeitar à desmesura 
totalitária de uma magna arquitectura que tudo procura nortear (como 
seria possível vislumbrar, por exemplo, nas intensas composições de 
Debussy, Janáček e Satie).  

Procurando respeitar as exigências de rigor, de autonomia e de cria-
tividade –  características em que um trabalho desta índole se deve sem 
dúvida alicerçar, não posso deixar de ler a radical lição que da literatura 
e da filosofia sempre recebi. O dom da dúvida, a celebração da hipótese, 
a cintilação da pergunta. Despedindo-se da ilusão de uma ideia de si 
enquanto fortaleza inexpugnável, o pensar e o dizer literário e filosófico 
assumem, sem rodeios, os limites epistemológicos da sua condição e a 
precariedade do rosto em que se inscreve a semente de incompletude 
que os distingue. 

É a este respeito que, em certa medida, o livro como tal é uma ilusão: 
reivindica ser capaz de se eximir ao fluxo do devir e de demonstrar a 
existência de uma linha ininterrupta que se estende desde o princípio 
(a nostalgia da origem) ao fim (a sedução do perfeito acabamento). Se 
Adorno, em contraponto a Aristóteles, falava de minima moralia, Ben-
jamin sonhava, entretanto, com passagens; se Heidegger se aventurava 
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nos trilhos dos seus Holzwege predilectos, G. Steiner desnudava-se na 
sua Errata; Canetti preferia anotações (Aufzeichnungen), ao passo que 
Bloch se deixava seduzir por vestígios (Spuren). Se Kierkegaard recolhia 
com ironia meras migalhas filosóficas, já a constelação de ruínas que O 
Livro do Desassossego veio a representar minava, de um modo decisivo, a 
utopia de Mallarmé. Um pouco, diríamos, como o Atlas Mnemosyne de 
Aby Warburg cuja leitura e disposição não são determinadas por uma 
lógica pré-determinada, antes se abrem às múltiplas possibilidades de 
uma singular ars combinatoria. 

As reflexões de um pensador como Jacques Derrida são, a respeito da 
noção de Obra, particularmente fecundas. Se pensarmos, por exemplo, 
na apresentação gráfica de uma obra como Glas, com uma linha ao meio 
dividindo dois textos diferentes, um sobre Hegel, um sobre Jean Genet 
(bem como as pequenas janelas dentro de ambas as colunas com outros 
textos contínuos); no formato de “carta de amor” de La Carte Postale. 
De Socrate à Freud et au-delà; ou no texto autobiográfico de Circonfession, 
composto por 59 notas-de-rodapé, que subvertem o longo texto siste-
mático de Geoffrey Bennington em torno do pensamento e da “obra” 
derridianos – enfim, se nos debruçarmos sobre todas estas invenções 
derridianas, cedo chegamos à conclusão de que elas constituem uma 
engenhosa experiência que procura apontar para aquilo a que o pensador 
francês chama o “fim do livro” e o início da écriture: a problematização da 
reivindicação do livro de se assumir como uma pequena ou uma grande 
enciclopédia, que conta toda a história com um princípio, um meio e 
um fim, numa edição incólume, nada derramando das margens. Este 
gesto inventivo, de ecos rizomáticos (segundo o modelo preconizado por 
Deleuze e Guattari[1]), aponta igualmente para uma tentativa de traçar 
uma zona de absoluto respeito em torno do singular, do inclassificável, 
daquilo que indocilmente resiste ao enclausuramento no seio de uma 
totalidade imperial; em suma, de uma auscultação mais fidedigna de uma 
fértil sabedoria da incerteza. Dotadas de um espírito lúdico e profunda-
mente irónico, as Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, 
constituem um exemplo magistral de um tal questionamento da noção 
tradicional de Livro, que se plasma numa inversão das expectativas da 
ideia linear de narrativa, fazendo estremecer o pacto de verosimilhança: 

[1] Cf. Gilles Deleuze/Félix Guattari (1980), “Rhizome”, Mille Plateaux. Capitalisme et Schiz-

ophrénie, Paris, Les Éditions de Minuit, pp. 9-37.
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recorde-se, em particular, o capítulo inaugural que principia com a morte 
e o enterro de Brás, que se ousa assumir, pois, como um defunto-autor. 

Tendo presente que o Livro enquanto tal é uma ilusão proveniente da 
era da metafísica, encetaremos, pois, esta jornada de um modo tacteante, 
deixando-nos perseguir pela utopia que aprisionava a mente do Fausto 
de Valéry, que almejava escrever uma obra livre que nos libertasse de nós 
mesmos, podendo-se iniciar a leitura por onde se quisesse e interrompê-
-la em qualquer parte – como que em conversa infinita, desdobrando-se 
em palavra plural, à escuta do inacabável espaço literário.

1.2. Tema, objectivo e estrutura formal

Partindo do conceito de “sabedoria da incerteza” formulado por Milan 
Kundera no ensaio “A herança depreciada de Cervantes” (incluído em 
A Arte do Romance), a presente monografia visa reflectir sobre os diversos 
modos como a imaginação literária encerra aquilo que gostaria de desig-
nar por uma poética da obrigação. Na óptica de Kundera, o fundador dos 
tempos modernos não foi somente Descartes, mas também Cervantes, 
na medida em que compreender “com Cervantes o mundo como ambi-
guidade, ter de enfrentar, em vez de uma única verdade absoluta, um 
monte de verdades relativas que se contradizem (verdades incorporadas 
em ego imaginários chamados personagens), possuir pois como única 
certeza a sabedoria da incerteza, exige uma força não menos grande (do 
que a de Descartes)” (Kundera, 1988: 19). Para além desta incerteza que 
caracteriza a imaginação literária, pretendemos ainda nela surpreen-
der, na esteira de John Caputo, aquilo que designo como Poética da 
Obrigação, isto é, a capacidade que a literatura exibe de, através da sua 
renúncia a uma perspectiva única e às Verdades Absolutas, se abrir ao 
inteiramente Outro. Para o efeito, estudaremos os seguintes romances que 
julgamos paradigmáticos dessa sabedoria da incerteza: Der Tod des Vergil 
(1945), de Hermann Broch; Elizabeth Costello (2003), de J. M. Coetzee; 
Lisboaleipzig 1. O encontro inesperado do diverso (1994), de Maria Gabriela 
Llansol; Água Viva (1973), de Clarice Lispector e Bartleby y Compañía 
(2000), de Enrique Vila-Matas.

O livro encontra-se estruturado em duas partes claramente identifi-
cáveis. Um primeiro momento será dedicado à explicitação do enquadra-
mento teórico a partir do qual se desenhará a configuração das reflexões 
que terão lugar a propósito das obras sob análise. Após o acolhimento 
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do prelúdio que nos conduz do Paradoxo de Cordélia (George Stei-
ner) à Poética da Obrigação, ensaiaremos uma aproximação inaugural 
ao conceito de Sabedoria da Incerteza tal como este é explanado por 
Kundera, apontando, desde logo, para uma utopia pós-metafísica que 
se põe à escuta do riso de Deus. Ainda nesta secção preambular terá 
cabimento uma análise sumária àquilo a que se convencionou chamar 
o regresso da ética no âmbito alargado dos estudos literários. De seguida, 
examinaremos o conceito de hermenêutica radical proposto por John 
Caputo, perseguindo com o filósofo norte-americano um movimento 
que nos leva do mito do Ser ao mito da Justiça. Intimamente enlaçadas 
a este conceito caputiniano está não só a reflexão de Jacques Derrida 
em torno de temas como a responsabilidade, a hospitalidade, o dom, 
o perdão, o impossível ou o evento (todos estes conceitos, ou melhor 
“não-conceitos”, serão escrutinados de um modo sumário), mas também 
a filosofia do rosto em Emmanuel Lévinas (também aqui a bússola orien-
tadora que nos guiará será a leitura caputiniana das reflexões de Lévinas 
em torno do Outro). Seguidamente, debruçar-nos-emos sobre o “fogo 
da vida” que, para Richard Rorty, a literatura propicia, conferindo par-
ticular destaque a conceitos como contingência, ironia e solidariedade. 
De Martha Nussbaum examinaremos os conceitos de Justiça Poética e 
de Perceptive equilibrium e, recorrendo a Paul Ricoeur, percorreremos o 
trilho que nos conduz da sabedoria trágica à sabedoria prática, o que nos 
permite falar, com propriedade, de uma ontologia da acção e de uma 
identidade narrativa. Por fim, concluiremos esta primeira parte com 
o capítulo 7, intitulado “Coração Inteligente – considerações finais”, 
no âmbito do qual, procedendo à recapitulação dos principais pontos 
tratados e procurando cruzar pensamento e coração, existencialistas e 
místicos, filosofia e literatura, iremos interpelar alguns aspectos da obra 
de Alain Finkielkraut, de María Zambrano, de Iris Murdoch e, muito 
sumariamente, de Gaston Bachelard e de T. Todorov.

Já a segunda parte, “Análises Textuais”, será consagrada ao trata-
mento individual de cada uma das obras em apreço à luz dos múltiplos 
prismas teóricos que a primeira parte procurou explicitar. O capítulo 8, 
intitulado “Ainda Não e Porém Já”, será dedicado à análise da obra Der 
Tod des Vergil, de Hermann Broch; o capítulo 9, “A Imaginação Empática”, 
será dedicado ao estudo de Elizabeth Costello (2003), de J. M. Coetzee; o 
capítulo 10, “Um Sopro de Vida no Coração do Espanto” debruçar-se-á 
sobre Água Viva (1973), de Clarice Lispector; o capítulo 11 procurará 
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surpreender “O Encontro Inesperado do Diverso” em Lisboaleipzig, de 
Maria Gabriela Llansol; por fim, o capítulo 12, “A Literatura do Não”, 
oferecerá uma leitura da obra Bartleby y Compañía (2000), de Enrique 
Vila-Matas. 

1.3. Contextualização e algumas considerações metodológicas: 
Da Iminência do Encontro à Poética da Obrigação 

Tendo já enunciado o âmbito do estudo e a delimitação do corpus, gostaria 
agora de tecer algumas considerações sobre os pressupostos metodoló-
gicos que presidem à reflexão que agora se inicia. Importa esclarecer, 
desde logo, que a presente monografia assume sem complexos o seu 
pendor comparatista: aceitar esta inicial decisão metodológica não equi-
vale a capitular perante uma acepção pretensamente dualista e linear 
de uma certa prática comparatista (já há muito anacrónica e desde 
sempre artificialmente forjada), significando, ao invés, uma valorização 
de uma perspectiva mais complexa e produtiva, procurando indagar de 
que modo as cinco obras contempladas no presente estudo fertilmente 
se subordinam ao tema transversal que aqui se privilegiará e o modo 
como se imbricam na teia de relações que procuraremos estabelecer.

É interessante notar como a escolha do corpus em apreço envolve 
todo um elenco de questões complexas que urge explicitar desde já. Por 
um lado, as cinco obras em análise – pelas problemáticas que abarcam e 
pelos temas que privilegiam – põem em cena o fio condutor que aqui nos 
ocupará e que se concretiza na tematização da sabedoria da incerteza, 
dessa verdade dividida (Drummond de Andrade), aglutinando valências 
de análise como a ética, a estética, a ambiguidade, a alteridade ou a 
responsabilidade. Por outro lado, se nos debruçarmos sobre a questão 
genológica, chegamos à conclusão de que estamos perante cinco roman-
ces (voltaremos a esta questão mais tarde, procurando-a complexificar 
à luz da especificidade de cada uma das obras em apreço). Estaríamos, 
assim, perante obras que, em virtude da sua tipologia, corporizariam 
dimensões implicadas na sabedoria da incerteza. Para além da indelé-
vel irradiação ética que decorre do género romanesco (pelo menos da 
interpretação hodierna que se faz do romance de recorte novecentista 
a que a abordagem de Martha Nussbaum, por exemplo, se refere), há a 
registar não só a presença indispensável de dramatis personae (seguindo 
a nomenclatura proposta por Barthes em S/Z, de 1970, ou “actante”, 
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na taxonomia de Greimas, cunhada na sua obra Sémantique Structurale, 
de 1966), plenas de densidade psicológico-moral e existencial, como 
também aquilo a que Ricoeur chamou temporalidade irredutível da 
narrativa que a diegese introduz. 

Estaríamos, ainda, perante a aceitação da lição dostoievskiana, acen-
tuando-se personagens verdadeiramente descentradas e destituídas de 
coerência – personagens que reconhecem, com Caputo: “we do not 
“Know” ourselves or one another […] we do not “know” the world or 
God, in some Deep and Capitalized way that yields the capitalized Secret. 
That, if anything, is who we are, the ones who do not know who they are, 
and whose lives are impassioned by the passion of that non-knowing” 
(Caputo, 2000: 5), algo que o nouveau roman irá levar ao extremo e 
fenómeno a que subjaz a própria crise do conceito filosófico de pessoa – 
tão aguda a partir do início do século XX e que a especulação freudiana 
irá evidenciar (basta pensar num texto como “Eine Schwierigkeit der 
Psychanalyse”, de 1917). 

Em suma, tais predicados referentes ao género romanesco propicia-
riam uma identificação mais próxima do leitor com o universo explanado 
na obra. No entanto, aceitando numa primeira instância a produtividade 
de uma tal classificação tipológica, acredito ser estimulante concluir que, 
partindo das obras que aqui se compulsam, procurei desafiar a hipotética 
transparência de tais grelhas taxonómicas: Der Tod des Vergil – romance 
lírico ou sinfonia? Elizabeth Costello – romance ou ensaio? Água Viva – 
romance autobiográfico ou ensaio poético? Lisboaleipzig – romance ou 
Texto em fulgurância? Bartleby y Compañía – auto-ficção pós-moderna 
ou mosaico ensaístico de citações?

 Cada uma destas obras, na singularidade que indelevelmente as 
habita, problematiza os limites do género em que, em primeira instância, 
se inscrevem. Ao fazê-lo, ao assumir esse gesto auto-reflexivo no cerzir 
da sua experiência do mundo e da escrita, o desafio genológico torna-se 
igualmente um desafio ético, expandindo inéditas possibilidades de dizer 
os abismos de que somos feitos. É, pois, sincreticamente convocando 
distintos dizeres e arquitecturas de escrita que os textos aqui estudados 
se porão em marcha, na demanda de uma experiência mais funda do 
encontro. 

É igualmente mister assinalar que a primeira parte, que corresponde 
ao enquadramento teórico, visa apresentar a arquitectura de pensamento 
que sustentará as análises textuais. A despeito de se tratar de um núcleo 
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conceptual que se encontra estreitamente ligado à parte das análises 
textuais, gostaria de lhe conferir uma dimensão autónoma que a sua 
extensão e o seu fôlego confirmam. A este respeito, note-se, ainda, que 
o modo como se concretiza o diálogo entre primeira e segunda parte 
se plasma diferentemente, de acordo com a obra que estiver a ser com-
pulsada e com o tipo de perspectiva que estiver a ser privilegiada. Com 
efeito, haverá decerto momentos em que esse diálogo se travará de um 
modo mais explícito (convocando problemáticas, imagens ou conceitos 
previamente examinados), havendo outros em que essa aproximação 
se consumará de um modo mais velado e implícito (aludindo tacteante-
mente ao arsenal teórico-imagético de que, entretanto, se lançou mão).

Visando contextualizar a génese da presente reflexão, desejo, desde 
já, compulsar o seguinte paradoxo que não pode deixar de perseguir a 
nossa investigação. Como defendemos em obras anteriores (nomeada-
mente em Gramática da Esperança e Iminência do Encontro), a hermenêutica 
de George Steiner preconiza um confronto com a alteridade enigmática 
das presenças reais; para Steiner, a questão magna do sentido do Sentido 
é cimentada pelo laço inextricável que une a ética à estética (somos 
recordados de diversas imagens que atravessam a obra steineriana: a 
rilkiana injunção Du mußt dein Leben ändern, a referência à vita nuova 
de Dante e a imagem do relâmpago de Benjamin). Steiner é, assim, 
encarado como um pensador conservador que aspira nostalgicamente 
à tradicional auctoritas de sopro humanista, acreditando, logocentrica-
mente, que as palavras abraçam o mundo e que, de facto, há alguma 
coisa naquilo que dizemos (emblemático subtítulo de Real Presences). Ora, 
como – perguntar-se-á com inegável pertinência – explicar a necessidade 
de se recorrer a um regresso da ética no âmbito da reflexão literária (em 
que se plasma a primeira parte teórica deste trabalho), quando em obras 
anteriores já tinha tido a oportunidade de tematizar uma hermenêutica 
tão profundamente ética como a steineriana? Qual a necessidade de 
complementar teoricamente a teoria steineriana com uma Poética da 
Obrigação? Procuraremos responder a esta questão à luz do Paradoxo de 
Cordélia (compulsado de seguida) que assoma na obra steineriana à luz 
das críticas que podemos mover à excessiva passividade e ambiguidade 
da hermenêutica da transcendência propugnada por Steiner (é esse, 
de resto, o objectivo implícito que orienta a investigação de um autor 
como Juan Maldonado, que procura complementar a hermenêutica 
steineriana com recurso à filosofia do diálogo, em especial a partir da 
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obra de Martin Buber). O caminho que aqui procurarei trilhar não será 
tanto o da filosofia do diálogo (embora algumas das suas vozes possam 
ser audíveis nas margens do nosso texto), mas sim o de procurar enten-
der de que forma a reflexão filosófica em torno da literatura é capaz de 
promover um entendimento ético do objecto literário: é nessa medida 
que convocaremos diálogo com o pensamento de Martha Nussbaum, 
Paul Ricoeur, Richard Rorty, Alain Finkielkraut, Iris Murdoch, María 
Zambrano, Gaston Bachelard, T. Todorov e John Caputo (e a influência 
de um pós-modernismo profético que as singulares vozes de Lévinas 
e Derrida corporizam). Todos estes autores são, para mim, modelares, 
tendo-me acompanhado na maturação reflexiva em torno dos diversos 
cambiantes envolvidos no fenómeno literário. Tenho, todavia, plena 
consciência de que outros exemplos, oriundos de distintos quadrantes 
teórico-culturais, poderiam ser convocados para a presente discussão.

Por fim, gostaria de esclarecer que, intitulando-se esta obra Sabedoria 
da Incerteza, poder-se-ia perguntar se o que se pretende é fertilmente 
cultivar uma lúcida sabedoria do incerto ou sucumbir perante um ine-
vitável cepticismo niilista? Se aceitarmos a primeira premissa, cedo che-
garemos à conclusão de que é benéfica a valorização de uma razão mais 
aberta e avessa a totalitarismos imperialistas ou a unívocos dogmatismos. 
Vattimo, representante do Il pensiero debole, comprova a sua lucidez 
quando no ensaio “Postmoderno: una società trasparente?”, incluído 
no célebre livro La società trasparente (1989), esclarece que importa ter 
a consciência aguda de se estar a falar um dialecto entre muitos outros, 
cultivando, assim, a consciência da historicidade, da contingência e 
da insuperável limitação de todos os nossos sistemas axiológicos. Isto 
não significa eliminar a produtividade da razão, mas tão-somente estar 
disposto a reconfigurar a compreensão do real e a habitar na tensão 
produtiva (de que nos fala Ricoeur) entre a transparência do conceito e 
a indeterminação e obscuridade da metáfora, albergando, ainda assim, 
esperança na linguagem. Trata-se, creio, de manter o sonho de uma 
nova racionalidade – enriquecida pelo pulsar da concretude da vida ou, 
numa outra formulação (a que voltaremos a propósito de I. Murdoch), 
de cruzar produtivamente filosofia e literatura, tensão que Platão cor-
porizou na ostracização a que votou os poetas na sua República. Trata-se, 
em suma, de permitir que a pureza de uma racionalidade transparente-
mente luminosa seja enriquecida pela opacidade ambígua e arcana da 
pertença ontológica (Zambrano); despertar a nossa sensibilidade para a 
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pluralidade das diferenças, permitindo-nos suportar o incomensurável 
(J. F. Lyotard, La Condition Postmoderne, 1979) a favor de uma razão 
apaixonada (Gusmão, 2010) ou, numa outra formulação  (não menos 
poderosa), de uma razão dialógica (Gusmão, 2011).

No ensaio “Éticas da Incerteza: Aporias Literárias e Filosóficas” 
(Soeiro, 2011), significativamente introduzido por uma sugestiva epí-
grafe da autoria de Edgar Morin (“É necessário aprender a navegar 
num oceano de incertezas através dos arquipélagos de certezas”, in: Les 
sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur, 2000), tive oportunidade de 
me deter mais exaustivamente sobre esta problemática. Não deixa de 
ser curioso que, no quadro prevalecente de uma hiper-modernidade 
transparente, em que vigora a idolatria da certeza do progresso e da 
insidiosa disseminação da tecnociência que o escolta, se assista à rebours 
a uma plural multiplicação de títulos, designadamente provenientes das 
esferas humanísticas, que apelam, ou pelo menos fazem menção, a uma 
valorização da incerteza no domínio do saber e do pensar, procurando 
semear as lições assimiladas na díficil arte do mundo. Considere-se, a 
título meramente ilustrativo, o exemplo do mais recente livro do poeta e 
crítico Manuel Gusmão, Tatuagem & Palimpsesto. Da Poesia em alguns poetas 
e poemas (2010), preludiado pelo cativante pórtico “Incerta chama”.[2]

Aí, procurando seguir o movimento flutuante e perpétuo da poesia, 
Gusmão serve-se da imagem “incerta chama” (em toda a sua complexi-
dade e pluralidade de leituras), evocando os já de si muito sugestivos títu-
los Aprendizagem do Incerto (Lisboa: Litoral, 1990), de Silvina Rodrigues 
Lopes, e Em Parte Incerta (Porto: Campo das Letras, 2004), de Rosa Maria 
Martelo: “Falo de uma incerteza que é a contingência insaturável da 
escrita e da leitura, mas também um instável sistema de ecos e reenvios. 
Rodando sobre si mesma, a chama poderia tornar-se O Claro Incêndio e 
recordaria um inesquecível título de Ramos Rosa, O Incêndio dos Aspectos. 
Na câmara de ecos e na teia dos reflexos, a recordação e o chamamento 
unem na diferença a leitura e a escrita, e poderiam aqui dizer os gestos 
e as figurações de um método que, intermitente, se apaga e se acende, 
procurando entretecer os múltiplos fios de uma análise dupla, lógica e his-
tórica (estrutura e contingência), – a dialéctica e a dialogia, ou o primado do 

[2] Cf. Manuel Gusmão (2010), “Incerta chama”, Tatuagem & Palimpsesto. Da Poesia em alguns 

Poetas e Poemas, Lisboa, Assírio & Alvim, pp. 7-26. Este texto veio primeiramente a lume 

na Revista Textos e Pretextos (Outono/Inverno de 2008), no número 10 monográfico em 

torno de “Manuel Gusmão. Poesia e Crítica”, pp. 10-19.
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diálogo enquanto forma primitiva da linguagem (em acção)” (Gusmão, 
2010: 10. Itálico do autor). Este princípio metodológico, de um gesto 
intermitente que se apaga e se acende, assinala a proficuidade de uma 
contingência que mina a aspiração excessivamente solar e desmedida de 
um saber absoluto totalizante que tudo pudesse aprisionar. Isto não quer 
significar, estou em crer, uma igualmente ingénua redenção perante as 
passivas consolações de um cepticismo corrosivo que, potencialmente, 
nos poderia imobilizar. No âmbito desta medrante renovação do inte-
resse sobre a fenomenologia do incerto, reportei-me muito brevemente 
sobre dois livros recentes que amplamente comungam do vocabulá-
rio, da reflexão e da cosmovisão que este quadro heurístico patenteia: 
The Ethics of Uncertainty. Aporetic Openings (2009), de Michael Anker, e 
Considerações Incertas. Ensaios sobre linguagem, literatura e pintura (2008), 
de Filomena Vasconcelos. De cariz marcadamente filosófico, o livro de 
Anker apresenta as suas reflexões em torno do aporético e do indecidível, 
na senda da obra de Jacques Derrida, e em torno da incerteza enquanto 
abertura para um pensar por vir, na senda da obra de Jean-Luc Nancy, 
atendendo igualmente ao que designa por fragmentos, contemplando 
a análise da obra de pensadores como Nietzsche, Kierkegaard, Deleuze, 
Heidegger e Schirmacher. O autor começa por explicitar a sua adopção 
do que designa por “estratégia filosófica ‘empírico-materialista’”, inspi-
rada no pensamento de Nietzsche, Dewey e Deleuze. Em que consiste 
tal estratégia? Em última análise, e apoiando-se numa denúncia já efec-
tuada por Žižek na sua célebre obra A Marioneta e o anão, o seu objectivo 
primordial repousa numa rejeição da dimensão teológica mais ou menos 
pulsante nos interstícios das correntes pós-modernas, pós-estruturalistas 
ou desconstrutivistas. Significa isto que todo o elenco de palavras-chave 
de um certo pós-estruturalismo profético (para usar a expressão de John 
Caputo) com uma inegável ressonância ética – palavras como respon-
sabilidade, dom ou alteridade – tem muito a ganhar se alcançar a sua 
concretização no mundo físico e material e não na esfera transcenden-
tal e metafísica. O que anima Anker é justamente o mundo enquanto 
mundo, e nada mais do que o mundo. Recorrendo a Jean-Luc Nancy, 
declara: “Here, with the words of Jean-Luc Nancy, we could say that our 
thinking will remain focused on a ‘sense of the world’ where ‘world is 
the spacing of sense.’ For Nancy, there is no outside the world – world 
is sense and sense is world. But all of this for us is not a limitation; it is 
a pure opening for thought in and of our being and becoming in this 
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world. The world as such, world simply as world, is always already 
in absolute excess of itself in differentiation” (Anker, 2009: 9). É esta 
perspectiva materialista (que se pretende desligada, sublinhe-se uma vez 
mais, do coro de um certo filão levinasiano e derridiano, porventura já 
algo esgotado – na óptica do autor, pelo menos em algumas das suas 
apropriações mais tradicionais) que permitirá a Anker abraçar uma 
autêntica ética da incerteza, caracterizada pela valorização da experiên-
cia aporética do sentido e pela inapreensível complexidade e opacidade 
do nosso estar-no-mundo: “So I ask the reader once again to keep in 
mind that my intentions are not to follow the ‘democracy-to-come-
-deconstructionist-postsecular-Levinasian-respect-for-Otherness’ gang 
of thinkers, but more so to follow a trajectory which always remains 
faithful to an empirical materialist ‘in this world’ philosophy for politics, 
being/becoming, and ethics.[…] As you will see throughout this essay, I 
believe Derrida, Nancy, and perhaps most thoroughly the philosophy of 
Wolfgang Schirmacher […] provide a clear move or temporary passage 
(poros) out of the antinomies we face in a world without predetermined 
meanings or absolute measure. In fact, I believe along with Derrida, that 
it is only possible to live up to such things as responsibility and decision if 
one first ‘endures the aporia’ or ‘double bind’ which precedes. maintains, 
and follows any act of determinacy” (Id., ibid.: 10).[3] Debruçando-se 
sobre a ética da incerteza e procurando, assim, encetar uma singular 
reflexão em torno do ainda-não-pensado e da liberdade enquanto abso-
luta possibilidade da possibilidade (sentem-se aqui numerosos e intensos 
ecos de Kierkegaard), o último parágrafo do livro de Anker explicita de 
um modo particularmente candente o objectivo central perseguido pelo 
autor: “In short, each time anew we must confront the aporias we face. 
Ethical possibility, or as Derrida would say, a decision worthy of being 
called a decision (and thus a ‘responsible’ decision), exists only in this 
uncertain terrain of contextual becoming - a becoming which be-comes 
not through the determined path of absolute knowledge or truth, but 
through the opening (Nancy) in the aporia of being itself. Aporias open 
us to freedom, the possibility of possibility, the place where, as Derrida 
has taught us, an ethical decision may occur. Allowing indeterminacy to 

[3] Parece-me, contudo, que, pela própria relevância que explicitamente o autor lhe confere, 

a obra The Ethics of Uncertainty poderia beneficiar de um tratamento mais exaustivo do 

pensamento de Wolfgang Schirmacher, pese embora Anker procure justificar esta lacuna 

(creio que com moderado sucesso) na nota de rodapé número 8 da página 10.
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exist in our becoming allows a continuous coming to be with others - a 
becoming always open to the ‘to come’ (Derrida) of the future. Aporias 
thus draw us toward the possibility of ethical becoming, the possibility 
of living an ‘ethical’ life in a world without absolute measure - an ethics, 
in other words, of uncertainty” (Id., ibid.: 106).

Já em Considerações Incertas, na linha do que foi o seu anterior livro, 
Imagens de Coerência Precária (Porto: Campo das Letras, 2004), cujo 
ecoante título se acha irmanado com esta obra mais recente, Filomena 
Vasconcelos parte em demanda daquela chama incerta que ora se acende, 
ora se apaga, hesitantemente flutuando, furtando-se às algemas de 
um olhar excessivamente dogmático na sua exactidão inexpugnável 
e nas suas certezas cristalizadas. Alimentando-se de uma notável rede 
de referências literárias, artísticas e filosóficas (Roland Barthes, Keats, 
S. Coleridge, Samuel Beckett, Maurice Blanchot, Georges Bataille, G. 
Deleuze, J. Derrida, Hans Arp, Paula Rego, entre vários outros), a autora 
demonstra com clareza e persuasão que, não raras vezes, o genuíno 
conhecimento se faz a caminho (unterwegs, sussurraria, certamente, Hei-
degger), navegando no oceano de incertezas de que nos fala E. Morin. 
E não deixa de ser sintomático que é precisamente numa nota extem-
porânea, excursiva e profundamente necessária (“Nota sobre o livro”), 
que o leitor poderá encontrar uma convincente clarificação quanto à 
natureza e ao escopo do projecto que se assim se apresenta: “O texto 
aqui presente é assim duplamente um tributo e o registo escrito de um 
testemunho: pessoal, inteiramente subjectivo no gosto e no juízo que lhe 
subjaz, não isento de falhas e sujeito a refutações” (Vasconcelos, 2008: 
34); assim se confessa a autora, aditando novo esclarecimento: “Trata-
-se de ‘considerações’ que são, além de tudo o mais, ‘incertas’. Em vez 
de pensamentos e conceitos sistemáticos, um esquema bem construído 
de argumentos e teses, as considerações exprimem antes uma forma de 
pensar, um roteiro de reflexões, como um mapa detalhado não só das 
grandes estradas mas sobretudo das vias secundárias, mesmo das vielas 
ou becos sem saída, quantas vezes em terra batida e mal iluminados” 
(Id., ibid.: 34).

É justamente esta ética da incerteza – iluminada por um singular 
chiaroscuro, a que Anker e Vasconcelos se reportam, que procuraremos 
agora surpreender em diversos autores que sustentarão a primeira parte 
da presente reflexão.
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2. O PARADOXO DE CORDÉLIA: 
DA TRAGÉDIA DA CULTURA À POÉTICA DO SENTIDO

After more than fifty years of teaching great literature and philosophic 

texts, I cannot dismiss from my mind a haunting possibility. I call it 

“the Cordelia paradox”. As one comes from reading King Lear, from 

watching a performance, from attempting to grasp and evaluate the 

experience, however inadequately, the cry in the poetry, on the stage, 

possesses our consciousness. The fiction overwhelms any “reality prin-

ciple” (Freud’s rubric). The outcry of tortured Lear over Cordelia blots 

out the world. We do not hear the cry in the street, or if we do hear it, 

we do not listen to it, let alone act in response. Far from humanizing 

our sensibility, as Matthew Arnold or F. R. Leavis proclaimed, the great 

fictions, the works of high art, the spellbinding melodies, inhibit our 

answerability to immediate human distress and social justice. In some 

almost numbing way, they dehumanize. Whether it is feasible to study, 

to internalize and echo the agony of Cordelia so as to strength, to render 

more concrete our moral and civic resources, is a question to which I 

have no answer. Tolstoy ruled that it could not be done.

George Steiner, A New Literacy[4] 

Quando nos confrontamos com o alarmante presente estado de coi-
sas no âmbito das humanidades, não podemos deixar de ser assaltados 
por uma multiplicidade de inquietações, perplexidades e dúvidas que, 
assediando a nossa sensibilidade, importa não olvidar: como explicar o 
declínio dos studia humanitatis? Qual a utilidade do estudo da literatura? 
Como dar conta da lentidão ínsita à literatura (Calvino) por oposição 
ao ritmo frenético, consumista das hodiernas sociedades capitalistas 
tardias? Será que a leitura de textos literários nos torna melhores seres 
humanos?[5] É justamente esse espírito inquiridor que se faz notar nas 

[4] George Steiner (2007), “A New Literacy”, in: The Kenyon Review, vol. 29, nº 1, pp. 15-16.

[5] Procurei responder tacteantemente a algumas desta questões no ensaio “Do Crepúsculo 

da Cultura à Poética do Sentido”, in: João Amadeu Carvalho da Silva/José Cândido de 
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palavras de George Steiner que constituem a epígrafe deste subcapítulo 
(e que são muito próximas do que se poderá encontrar num ensaio 
emblemático como “Humanities – At Twilight?”, de 1999). Steiner, 
crítico literário, filósofo, professor de literatura comparada ou simples-
mente mestre de leitura (maître à lire), percorreu o século XX com os 
olhos dilacerados entre a incandescência da alta cultura e a barbárie do 
inumano e será esta indagação de dupla face que sempre o conduzirá 
no seu amplo magistério literário e reflexivo. Mesmo a sua produção 
teórica de índole mais claramente hermenêutica, designadamente Real 
Presences (1989) e Grammars of Creation (2001), surge à sombra da teoria 
da cultura que assalta o seu pensamento e a sua sensibilidade. Na óptica 
steineriana, naufragamos num tempo de Epílogo em que o eclipse de Deus 
(expressão de Martin Buber) mutilou de modo incomensurável o esperar 
humano: vivemos, com efeito e interminavelmente, num tempo depois 
da Queda (a dimensão teológica), depois de Babel (a dimensão linguística), 
depois de Auschwitz (a dimensão cultural e humana). A sua imensa obra, 
na vasta trama de inquietações que a move e no amplo gesto do seu 
abnegado humanismo radical (desde The Death of Tragedy, de 1961, até ao 
mais recente The Poetry of Thought: From Hellenism to Paul Celan, de 2011, 
passando por uma obra cardeal como In Bluebeard’s Castle, de 1971), dá 
conta desta tonalidade menor em que se espraia o seu inquieto labor 
interrogativo. Poder-se-ia sustentar, em óptica schopenhaueriana, que 
o pensamento steineriano, como a abertura de Don Giovanni, começa 
com um acorde menor (note-se que Schopenhauer declarara, em Die 
Welt als Wille und Vorstellung, que a filosofia, à semelhança do incipit da 
ópera mozartiana, se inicia com esse acorde menor e que aquilo que 
singulariza o assombro que nos leva a filosofar floresce a partir da visão 
do mal no mundo).

Recolhendo o que resta de Auschwitz (para deixar ressoar o título 
simultaneamente cintilante e precário de uma obra de Giorgio Agam-
ben) e confrontando-se com o carácter aporético da Shoah (é sobeja-
mente conhecida a preponderância que a célebre ars poetica interdicta 
de Adorno exerceu sobre Steiner, embora dela se tenha afastado pos-
teriormente, aquando do seu encontro fascinado com a poesia de Paul 

Oliveira Martins/Miguel Gonçalves (eds.) (2011), Pensar a Literatura no Séc. XXI, Braga, 

Aletheia-Associação Científica e Cultural, Faculdade de Filosofia, Universidade Católica 

Portuguesa, pp. 233-240.
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Celan), o mestre de Cambridge não poderá deixar de se interrogar 
continuamente sobre uma “pós-vida de sombras”;[6] quem aceita a 
travessia nocturna pelo rio do esquecimento apenas pode acolher uma 
história de costuras e de remendos, “escovando a História a contra-
pêlo” como preconizava Walter Benjamin. Na leitura trágica que faz do 
Angelus Novus de Paul Klee, o anjo benjaminiano da História contempla 
o monte de ruínas gerado pela tempestade teológica. De costas para 
o futuro, o anjo parece enjeitar a ilusão do tempo linear rompendo 
antiteleologicamente com a espiral dialéctica do Weltgeist hegeliano, 
sendo que a redenção repousaria na intervenção de um Messias que 
entraria pela “porta estreita do presente”, como no apêndice B das 
Teses. É justamente esse olhar desolado, também presente nos múltiplos 
anjos pintados por Samuel Bak na série Remembering Angels (2007), 
que se espelhará no ensaísmo profundamente crepuscular como é o 
de Steiner.[7]

Não pretendo, no entanto, obnubilar as demais dimensões da obra 
steineriana cuja dimensão hermenêutica sempre constituiu um ali-
cerce profundo e uma porta de entrada privilegiada para o seu correcto 
entendimento. A este respeito, estou em crer que não será desmesurado 
sublinhar a importância que ensaios como “‘Critic’/’Reader’”, “Uncom-
mon Reader”, “The Retreat from the Word” ou “Silence and the Poet” 
assumiram no seu itinerário intelectual.[8] Todavia, e como já tive a 
oportunidade de defender em contexto diverso (nomeadamente nas 
obras Iminência do Encontro e Gramática da Esperança, ambas de 2009), é 
indesmentível a existência de um vínculo profundo entre, por um lado, 
a hermenêutica da transcendência propugnada por Steiner e, por outro, 
a sua vivência e a sua concepção da Shoah, de tal modo que Auschwitz 
constitui a ferida que suscita o anseio steineriano de transcendência (que 
brota da sua hermenêutica do sentido do Sentido, das suas presença 

[6] George Steiner (1984), George Steiner: A Reader, Oxford, Oxford University Press, p. 13.

[7] Procurei defender a existência de múltiplas ligações entre a pintura de Samuel Bak e o 

ensaísmo de G. Steiner no ensaio “A Vocação das Perguntas” (Soeiro, 2010).

[8] Cf. “‘Critic’/‘Reader’” (1984), George Steiner: A Reader, New York, Oxford University 

Press, pp. 67-98; “Uncommon Reader”, No Passion Spent. Essays 1978-1996, London, Faber 

and Faber, 1996, pp. 1-19; “The Retreat from the Word” (1961), Language and Silence: 

Essays on Language, Literature, and the Inhuman, London/Boston, Faber and Faber, 1967, 

pp. 12-35; “Silence and the Poet”, Language and Silence: Essays on Language, Literature, and 

the Inhuman, London/Boston, Faber and Faber, 1967, pp. 36-54.

A sabedoria da incerteza.indd   27 29-01-2016   10:22:52



28

RICARDO GIL SOEIRO

reais). Enquanto “uma espécie de sobrevivente”, Steiner é assombrado 
pelos horrores dos campos de concentração e, à semelhança de Ivan 
Karamozov, é tentado a devolver o seu “bilhete de admissão” (esta 
vibrante comparação assoma em Errata, 1997).

Na medida em que Deus se eclipsou, resta-nos, pois, entoar um 
“contra-salmo”, em que a “rosa de ninguém” se dirige ao sopro que se 
extinguiu. Steiner serve-se do vocábulo No-oneness (cunhado no célebre 
ensaio “The Long Life of the Metaphor: An Approach to the Shoah”, 
de 1987), para se referir à aterradora possibilidade de uma ausência 
absoluta do divino. Para Steiner, retomando a conhecida declaração 
sombria de Kafka, “há esperança em abundância, mas nenhuma para 
nós” (o autor alude a esta enunciação kafkiana em diversos momentos 
dos seus escritos, designadamente nos ensaios “Absolute Tragedy”, “A 
Note on Kafka’s Trial” e “Through That Glass Darkly”).[9] Recuperando 
aqui aquilo que foi a sua aturada reflexão em torno da tragédia, poder-
-se-ia afirmar que estamos perante a rara condição de uma “tragédia 
absoluta” (conceito embrionariamente presente em The Death of Tragedy 
e desenvolvido e explicitado em textos posteriores).

Em última análise, seria justo declarar que Steiner tem sido, sobre-
tudo, um mestre da memória que nos guia pela dolorosa travessia entre 
as artes do sentido e o epílogo da cultura, entre a poética da leitura e 
o silêncio do crepúsculo da criação. A presença obsidiante da memória 
nesta obra, que labora pungentemente a partir do tempo, é atestada não 
raras vezes pelo próprio autor. Na introdução que escreve à colectânea 
de ensaios George Steiner: A Reader (1984), Steiner confidencia-nos que 
muitos desses escritos que compunham a sua obra até à data mais não 
eram do que um acto de rememoração (kaddish) numa luta veemente 
contra o esquecimento.

Neste nobre gesto de guardião da memória, Steiner concede uma 
indesmentível relevância à literatura e às artes. Procurando denunciar 
o niilismo corrosivo de uma teoria como a desconstrução de Derrida 
e valorizar o encontro directo e sem mediação com a obra de arte, 
Steiner sustenta em Real Presences que: “the wager on the meaning of 
meaning, on the potential of insight and response when one human 

[9] De resto, esta declaração deriva, muito provavelmente, do diálogo travado entre Max 

Brod e Franz Kafka, tal como este foi transposto por Walter Benjamin no seu ensaio “Franz 

Kafka. Zur zehnten Wiederkehr seines Todestages”.
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voice addresses another, when we come face to face with the text and 
work of art or music, which is to say when we encounter the other in its 
condition of freedom, is a wager on transcendence” (Steiner, 1989: 4).

Contra o niilismo de recorte nietzschiano que problematiza a trans-
parência do Sentido, Steiner argumenta que, através do poder da imagi-
nação, nos é possível alimentar novamente a nostalgia do absoluto que, 
segundo ele, pulsa em qualquer obra de arte. Na verdade, o que Real 
Presences (embora tal posição já estivesse embrionariamente presente 
em Tolstoy or Dostoevsky e noutros ensaios importantes) veio trazer à 
mundivisão steineriana foi uma nota optimista que radica na crença 
do poder redentor da arte e da leitura responsável que, retomando um 
dito kafkiano, se cifra nesse “machado no mar gelado que há em nós”, 
como nos diz em “Humane Literacy” – um ensaio de 1963, incluído na 
colectânea Language and Silence. O que anima Steiner em Real Presences 
é precisamente a demanda do sentido do Sentido. A leitura responsá-
vel é, na sua óptica, aquela que exige uma actualização do sentido em 
que o intérprete investe o seu próprio ser no processo hermenêutico. 
Não resultando de uma observação exterior, como no caso do crítico, 
o leitor responsável assume um risco, uma resposta responsável que 
tem lugar quando se dá uma experiência autêntica da compreensão. 
Agitando ainda um farrapo da sua bandeira logocêntrica, e fazendo-o 
contra todos os “mestres da suspeita” que, de Nietzsche a Derrida, tei-
mam em desmascarar as ilusões metafísicas de que ainda padecemos, 
Steiner declara lapidarmente em No Passion Spent: “We must read as if” 
(Steiner, 1996: 34. Itálico do autor). Face à vacuidade da abolição do 
sentido que vigora no presente período do epílogo (consubstanciada na 
poética da ausência da desconstrução), só poderemos compulsar plena-
mente o enigma da criação através da radicalidade de uma “aposta na 
transcendência”. É nesta demanda pelo sentido do Sentido que Steiner 
elabora uma verdadeira fenomenologia do encontro que nos ensina a 
ler responsavelmente o poema, a tela ou a sinfonia. 

Um autor como Hans-Holger Malcomeß, em Primäre Gestalt und 
Sekundärer Diskurs. Die Diskussion des Authentischen Ausgehend von George 
Steiner (2005), chega mesmo a falar de uma Kehre steineriana, de uma 
viragem que nos leva do pessimismo das obras iniciais, onde a visão solar 
da existência naufraga e o rumor dos deuses nos está abandonando, 
ao optimismo velado das obras mais tardias, onde a esperança espreita 
timidamente. De acordo com esta leitura, até ao período que abarca obras 
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como In Bluebeard’s Castle, The Death of Tragedy e Language and Silence, 
o pensamento de Steiner está aprisionado pelo espectro do silêncio e 
pela paradoxal conivência da alta cultura com a barbárie, observando-
-se a partir de 1985 (data da conferência “Real Presences”, proferida na 
Universidade de Cambridge) uma viragem que nos leva do inumano, do 
silêncio e do niilismo à salvação pela arte que podemos descortinar em 
Real Presences. O certo é que na obra steineriana se entrelaçam, a todo o 
momento, cintilantes esperanças e sombrios desassossegos, subsistindo 
uma dialéctica jamais resolvida entre sombra e luz, entre fragmento 
e totalidade, entre silêncio e palavra, entre a tragédia absoluta e uma 
difícil esperança. De resto, o importante ensaio “The Long Life of the 
Metaphor: An Approach to the ‘Shoah’”, publicado em 1987 e abor-
dando a temática da ausência de Deus em Auschwitz, vem justamente 
contrariar a linear evolução cronológica defendida por  Malcomeß. Por 
outro lado, a despeito da sua hermenêutica da confiança (imersa num 
logocentrismo que não é desprovido de alguns espinhos epistemoló-
gicos de que jamais se desembaraçará) a que, pretensamente, Steiner 
se renderá nas suas obras mais recentes, o facto é que mesmo a espera 
com que termina Real Presences está assombrada pela espera vazia que 
nos ameaça todos os instantes – um pouco à semelhança do que sucede 
em Waiting for Godot, de Beckett (obra que, aliás, é analisada por Steiner 
em diversas ocasiões).

Um dos exemplos paradigmáticos do modo como a forma mentis 
de Steiner continua a ser pontuada por um cepticismo penetrante é 
aquilo a que o próprio chama “o paradoxo de Cordélia”, a que me 
reportei na introdução. Trata-se de uma pungente contradição que, 
interessando-nos directamente para o que nos move com a presente 
investigação, foi tematizada por Steiner em Le Silence des Livres (2006) e 
em My Unwritten Books (2008), bem como em ensaios relevantes como 
o já mencionado “The Humanities – At Twilight?” (1999), “The Muses’ 
Farewell” (2002) e “A New Literacy” (2007). Por exemplo, no ensaio 
“The Muses’ Farewell” (2002: 156), Steiner pondera a hipótese, pro-
visória e inquietante, segundo a qual a capacidade de respondermos à 
abstracção e à ficção (de nelas nos concentrarmos intensamente) nos 
desvia da concretude dos inadiáveis apelos do real. Steiner concretiza: 
o lamento por Cordélia, a imersão num adágio de Mahler ou a contem-
plação de uma tela de Vermeer (aquela pequena porta amarela que, para 
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Proust, se transformou numa refutação da morte[10]), pela intensidade 
que veiculam, diferem das reivindicações ásperas e da imperfeição que 
a práxis constantemente nos lança. Quanto mais pungentemente vulne-
ráveis se mostram as nossas afinidades perante a grande arte (a música, 
a poesia ou metafísica), menos desperta se torna a nossa atenção em 
relação à carência humana e à barbárie política, mais embotados nos 
tornamos perante o mundo da acção por oposição ao mundo solipsista 
que os produtos da ficção edificam. O grito da rua, que mal nos chega 
aos ouvidos, pouco parece valer quando comparado com aquele que 
Lear lança a Cordélia.

De facto, este agudo paradoxo tem implicações ao nível da avalia-
ção que podemos fazer da aposta steineriana no sentido do Sentido, na 
medida em que esta, embora profundamente pungente do ponto de 
vista especulativo, evidencia uma passividade que a debilita concep-
tualmente e que, dado que postula que “a cortina está corrida entre o 
leitor o mundo” (Steiner, 1996: 22), não permite que o mundo da leitura 
penetre no mundo da acção, assim se desvanecendo o radical horizonte 
ético com que Steiner encetou a sua hermenêutica do pós-holocausto.

[10] Vide o episódio mencionado por Steiner em torno do quadro de Vermeer, no capítulo 

“La mort de Bergotte”, de “La Prisonnière” em À la recherche du temps perdu, de Proust: 

“Enfin il fut devant le Ver Meer qu’il se rappelait plus éclatant, plus différent de tout ce 

qu’il connaissait, mais où, grâce à l’article du critique, il remarqua pour la première fois 

des petits personnages en bleu, que le sable était rose, et enfin la précieuse matière du 

tout petit pan de mur jaune. Ses étourdissements augmentaient; il attachait son regard, 

comme un enfant à un papillon jaune qu’il veut saisir, au précieux petit pan de mur. 

‘C’est ainsi que j’aurais dû écrire, disait-il. Mes derniers livres sont trop secs, il aurait fallu 

passer plusieurs couches de couleur, rendre ma phrase en elle-même précieuse, comme 

ce petit pan de mur jaune.’ Cependant la gravité de ses étourdissements ne lui échappait 

pas. Dans une céleste balance lui apparaissait, chargeant l’un des plateaux, sa propre vie, 

tandis que l’autre contenait le petit pan de mur si bien peint en jaune. Il sentait qu’il 

avait imprudemment donné la première pour le second. ‘Je ne voudrais pourtant pas, se 

dit-il, être pour les journaux du soir le fait divers de cette exposition.’ Il se répétait : ‘Petit 

pan de mur jaune avec un auvent, petit pan de mur jaune.« Cependant il s’abattit sur un 

canapé circulaire; aussi brusquement il cessa de penser que sa vie était en jeu et, revenant 

à l’optimisme, se dit: ‘C’est une simple indigestion que m’ont donnée ces pommes de terre 

pas assez cuites, ce n’est rien.’ Un nouveau coup l’abattit, il roula du canapé par terre où 

accoururent tous les visiteurs et gardiens. Il était mort” (Marcel Proust, À la Recherche du 

Temps Perdue, Paris, Flammarion, 1987, pp. 186-187). Cf. ainda a interessante análise deste 

episódio em Régis Debray (1992), “La Parole Muette”, Vie et Mort de l’Image: Une Histoire 

du Regard en Occident, Paris, Éditions Gallimard, pp. 62-72.
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A primeira parte da presente reflexão procurará justamente com-
pletar o desafio que ficou pendente em Iminência do Encontro (2009). 
Procurará responder ao radical repto lançado por Steiner: será que as 
humanidades humanizam? A que podíamos somar outras interrogações, 
igualmente pertinentes e complexas: para que serve a leitura de um 
texto literário? Qual a importância de que se reveste o mundo da ficção? 
Inquietações que Hölderlin formulou do seguinte modo: Para quê poetas 
em tempos indigentes? Perguntas magnas certamente, para cuja dilucidação 
apenas tentaremos contribuir com aproximações precárias e moventes 
cintilações. Em última análise, tratar-se-á de a uma Hermenêutica da 
Transcendência fazer suceder uma Poética da Obrigação, assumindo 
em toda a sua plenitude a dimensão ética que sempre pulsara no texto 
steineriano (completando-o, complexificando-o e interpelando-o à luz 
de distintos discursos), convocando diálogo com outros autores e com 
outras perspectivas. 
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3. A HERANÇA DE CERVANTES 
E O RISO DE DEUS

3.1. A Arte do Romance e a Sabedoria da Incerteza (Milan Kundera)

Como já notado na abertura da presente reflexão, é no ensaio “A herança 
desacreditada de Cervantes”, incluído em A Arte do Romance, que Milan 
Kundera formula o conceito da sabedoria da incerteza. Na óptica de 
Kundera, o fundador dos tempos modernos não foi somente Descartes, 
mas também Cervantes, na medida em que “compreender com Cervantes 
o mundo como ambiguidade, ter de enfrentar, em vez de uma única 
verdade absoluta, um monte de verdades relativas que se contradizem 
(verdades incorporadas em egos imaginários chamados personagens), 
possuir pois como única certeza a sabedoria da incerteza, exige uma força 
não menos grande (do que a de Descartes)” (Kundera, 1988: 19). Con-
testando, assim, o carácter único e unívoco do saber científico-filosófico, 
o escritor checo afirma que a filosofia e as ciências esqueceram, por 
vezes, o ser do homem, negligenciando os temas existenciais; o romance, 
prossegue, nasceu afinal para explorar o esquecimento do Ser de que 
nos falava Heidegger, alimentando-se, não de uma verdade absoluta, 
mas de múltiplas verdades contingentes. Para o autor dos Testamentos 
Traídos, a  erudição de Rabelais ostentava um sentido distinto da eru-
dição cartesiana, de tal modo que a sabedoria do romance se aparta da 
sabedoria da filosofia: “O romance não nasceu do espírito teórico, mas 
do espírito do humor. Um dos fracassos da Europa é nunca ter com-
preendido a arte mais europeia – o romance; nem o seu espírito, nem 
os seus imensos conhecimentos e descobertas, nem a autonomia da 
sua história. A arte inspirada pelo riso de Deus é, pela sua essência, não 
tributária mas contraditória das certezas ideológicas. À semelhança de 
Penélope, ela desfaz durante a noite a tapeçaria que teólogos, filósofos, 
sábios urdiram na véspera” (Id., ibid.: 182). 

Na sétima e derradeira parte que encerra a sua arte do romance, 
intitulada “O Romance e a Europa”, e que corresponde ao discurso 
de agradecimento pelo Prémio Jerusalém, Kundera recorda-nos que, 
inspirado pelo provérbio judeu “O homem pensa, Deus ri”, lhe apraz 
imaginar que Rabelais escutou outrora o riso de Deus e que foi assim 
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que a ideia do primeiro grande romance europeu nasceu, tendo a arte 
do romance vindo ao mundo como o eco do riso de Deus: “Não há paz 
possível entre o romancista e o agelasta [neologismo introduzido do grego 
por Rabelais e que significa ‘aquele que não ri’, ‘aquele que não tem 
sentido de humor’; Kundera regressará a este vocábulo em A Cortina]. 
Não tendo nunca ouvido o riso de Deus, os agelastas estão persuadidos 
que a verdade é clara, que todos os homens devem pensar a mesma 
coisa e que eles próprios são exactamente aquilo que pensam ser. Mas é 
precisamente ao perder a certeza da verdade e o consentimento unânime 
dos outros que o homem se torna indivíduo. O romance é o paraíso 
imaginário dos indivíduos. É o território onde ninguém é possuidor da 
verdade, nem Anna nem Karenine, mas onde todos têm o direito de 
serem compreendidos, tanto Anna como Karenine” (Id., ibid.: 181-182). 

Também Joan-Carles Mèlich, num texto seminal intitulado “La Sabi-
duría de lo Incierto. Sobre Ética y Educación desde un punto de vista 
literario”, apresenta a sua apologia de uma razão literária por oposição 
à razão instrumental: se a razão instrumental (segundo Husserl e Wit-
tgenstein) visa produzir um excesso de racionalidade que se pretende 
exclusiva e unilateral, a razão literária, renunciando às verdades abso-
lutas e cultivando a sabedoria da incerteza, proporciona a possibilidade 
de inventar inéditos sentidos, dando conta da radical ambiguidade do 
nosso ser-no-mundo. A sua posição é clara: “Creio que nenhum ponto 
de vista, nem religioso, nem tecnológico, nem metafísico, é capaz de 
conseguir expressar o devir do mundo, sem temer mostrar a ausência 
de pontos de referência estáveis ou definitivos. A literatura é capaz de 
narrar, por vezes dramaticamente, o fluxo da vida, a sua ambiguidade. O 
poeta, o romancista, o narrador…renunciam ao intento ‘de reunir todos 
os aspectos da nossa vida numa visão única, de os redescrever mediante 
um único léxico.’ Foi a isto que Richard Rorty chamou “a contingência 
da linguagem”. […] A razão literária está aberta à surpresa, à mudança, 
numa palavra, à alteridade, ao acontecimento do outro. Por isso, uma razão 
literária é uma razão atenta à palavra do outro, fala para alguém que não 
só tem orelhas, mas também boca” (Mèlich, 2003: 37. Minha tradução).

Como já tive oportunidade de defender num outro contexto,[11] nas 
palavras de Mélich ouvem-se, por certo, não só os ecos da renúncia do 

[11] Cf. “A Sabedoria da Incerteza: Imaginação literária, Utopia pós-metafísica e o riso de 

Deus“, in: José Pedro Serra/Helena Carvalhão Buescu/Ariadne Nunes/Rui Carlos Fonseca 

A sabedoria da incerteza.indd   34 29-01-2016   10:22:52



35

A SABEDORIA DA INCERTEZA: IMAGINAÇÃO LITERÁRIA E POÉTICA DA OBRIGAÇÃO

filósofo John Caputo às malhas da metafísica (a que voltarei de seguida), 
que cedem lugar ao fluxo da existência (e que podemos aproximar do 
conceito aristotélico de kinesis) e à ambiguidade, mas também a refe-
rência à contingência da linguagem de Rorty; todavia, creio não ser 
excessivo vislumbrar também aqui a menção ao Outro derridiano, cuja 
filiação em Lévinas é prontamente confirmada pelo ensaísta catalão. 
Atentemos, pois, na obra de John Caputo.

3.2. Utopia pós-metafísica: Hermenêutica Radical e a Paixão pelo Impos-
sível: do Mito do Ser ao Mito da Justiça (John Caputo)

Em Gramática da Esperança (2009),[12] procurei tematizar aquilo que, 
na senda de John Caputo, apelido de hermenêutica radical. Na utopia 
pós-metafísica de Caputo (e a sua obra luminosa Radical Hermeneutics, 
de 1987, é aqui uma bússola que nos pode guiar), o filósofo norte-
-americano, abraçando a différance derridiana e o Ereignis heideggeriano 
(porque ambos apontam para a mesma humildade hermenêutica: a de 
que não há verdade, nem um nome primordial que em si tudo contenha 
e que em si tudo aprisione), reconhecerá com Kierkegaard que, como 
“pobre indivíduos existentes” que somos, estamos sempre implicados nos 
enquadramentos sócio-linguísticos, bem como nas teias de crenças e de 
práticas que determinam como vemos o mundo e como nos relaciona-
mos com os outros com os quais o partilhamos. Na óptica caputiniana, 
temos de estar preparados para o pior; temos de estar preparados para 
reconhecer como válida a alegação nietzschiana de que somos apenas 
animais inteligentes que procuram sobreviver por entre um ruído cós-
mico desprovido de sentido, numa aterrorizadora dança da inocência 
do devir (Die Unschuld des Werdens).[13]

(eds.) (2011), Memória & Sabedoria, Vila Nova de Famalicão, Edições Húmus, pp. 135-143.

[12] Ver também, num fôlego necessariamente mais reduzido, os seguintes trabalhos: 

“Justiça Hiperbólica: As Lágrimas e as Orações de John Caputo”, in: Sónia Ribeiro/Helena 

Carvalhão Buescu/Cláudia Trabuco (orgs.), Mundos Em Diálogo. Literatura e Direito. Coimbra, 

Almedina, 2010, pp. 103-115; “Grammaire de l’espoir”, in: Avec George Steiner. Les Chemins 

de la Culture, Paris, Albin Michel, 2010, pp. 33-47 e “Where the Music Plays and the 

Sirens Sing”, in: Janette McDonald/Andrea Stephenson (eds.), The Resilience of Hope, “At 

the Interface/Probing the Boundaries”, Amsterdam/New York, Rodopi, 2010, pp. 41-61.

[13] Veja-se, a este propósito, o interessante ensaio de David L. Clark, “The Innocence of 

Becoming Restored”: Blake, Nietzsche, and the Disclosure of Difference”, in: Studies in 
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O que podemos fazer após o fim da metafísica? – pergunta Caputo; 
se já não estamos algemados a pretensos fundamentos metafísicos, se 
múltiplas verdades assomam e se o fluxo é tudo; se as estruturas linguís-
ticas e históricas mais não são do que nobres mas efémeras mensagens 
na areia que logramos inscrever entre as marés, então o que devemos 
fazer? E se aletheia apenas aponta para a cena em que uma infatigável 
trupe de actores históricos continuamente passa, vindo e indo, recitando 
as suas deixas e depois desaparecendo no escuro? 

Será a partir da imponente obra Demythologizing Heidegger (1993) 
– uma revisitação crítica da herança ontológica de Heidegger – que se 
verificará aquilo a que diversos autores apelidaram da “viragem ética” de 
Caputo, isto é, a sua deslocação do discurso heideggeriano do Ser para o 
discurso pós-moderno do Outro (aqui se pressentindo já as influências 
de Lévinas, Derrida e Lyotard). Um exemplo desta viragem ética seriam 
os livros The Prayers and Tears of Jacques Derrida: Religion Without Religion 
(1997) e Against Ethics (1993). 

Aconselhando a leitura conjunta de Demythologizing Heidegger e 
Against Ethics (precisando que as duas obras, significativamente publi-
cadas no mesmo ano, podem ser entendidas como um único projecto 
acerca da “Obrigação”: a Parte I, Against Heidegger e a favor de uma certa 
ética e Parte II, Against Ethics e a favor da obrigação), o próprio Caputo 
esclarece que Against Ethics começa onde acaba Demythologizing Heidegger, 
perseguindo uma concepção de justiça sob a orientação do que designa 
como pós-modernismo profético por oposição ao pós-modernismo dio-
nisíaco de inspiração nietzschiana. Uma justiça não totalmente grega 
mas “greco-judaica”, que atenta em figuras como Antígona e Édipo, na 
carne atormentada e nos olhos cavados, em irmãos não enterrados e 
irmãs enterradas vivas, cenas totalmente ausentes da mitologização dos 
Gregos operada por Heidegger.

Por outro lado, e como o próprio declara, se Radical Hermeneutics 
pertence à linhagem de Repetição de Kierkegaard, Against Ethics (1993) 
constitui uma espécie de Temor e Tremor pós-moderno, simultaneamente 
“diabólico, impudente, porventura mesmo imprudente.” De facto, no 
brilhante edifício filosófico-literário que é Against Ethics, e que inclui 
diversas entradas de pseudónimos, Caputo não só apela à pura factici-

Romanticism, vol. 29, nº 1 (Primavera de 1990), pp. 91-113, mas especialmente o seguinte 

livro de G. Deleuze: Nietzsche et la Philosophie, Paris, P.U.F., 1999.
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dade da obrigação (es gibt, há obrigação, a obrigação acontece), como 
também sublinha o apelo bíblico à misericórdia e justiça. O autor insufla 
ainda na perspectiva bíblica-profética a noção mística de que os eventos 
acontecem sem porquê. E, no entanto, para Caputo, o imperativo de 
justiça, em larga medida plasmado da ética levinasiana da ética do Outro 
e da ética da disseminação de Derrida, não exclui uma certa postura 
nietzschiana, que se põe à escuta do distante trovão da dança cósmica de 
Nietzsche. É justamente esta luz da obrigação, precariamente protestando 
contra o eterno vazio da noite sem fim, que imprime ao pensamento 
de Caputo o vínculo ético que ele incontestavelmente possui e de que 
serenamente se alimenta.

Na verdade, será à luz desta utopia pós-metafísica (esta hermenêutica 
radical que se enlaça electivamente a um ethos do incerto), laborando 
num quadro, não de uma verdade absoluta, mas de múltiplas verdades 
relativas que se subordinam ao princípio da sabedoria da incerteza, que 
devemos compreender a arte inspirada pelo riso de Deus. E será procu-
rando afinar o meu pensar por este diapasão que procederei à leitura 
das obras literárias que me servirão de guia na segunda parte, aquando 
das análises textuais. Prosseguindo a explicitação do enquadramento 
teórico que me tem acompanhado até aqui, dediquemos agora a nossa 
atenção à obra de Martha Nussbaum.
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E JUSTIÇA POÉTICA (MARTHA NUSSBAUM)

É no livro Love’s Knowledge. Essays on Philosophy and Literature (1990) 
que Nussbaum se detém mais demoradamente sobre os saberes simul-
taneamente confluentes e defluentes que são a literatura e a filosofia. 
Para o que aqui nos anima, gostaria de me concentrar sobretudo no 
ensaio “Perspective Equilibrium: Literary Theory and Ethical Theory”, 
incluído em Love’s Knowledge (1990). Muito sumariamente, poderíamos 
começar por defender que todo o labor de Nussbaum se centra na pro-
blemática do regresso da ética ao âmbito literário.[14] Partindo da análise 
aturada de algumas passagens do romance The Ambassadors (1903), de 
Henry James, a autora examinará a noção de “perspective equilibrium” 
(de ressonância aristotélica), procurando sustentar a estreita ligação 
entre teoria literária e teoria ética. Declarando que os debates que se 
verificam no campo da filosofia moral se pautam pela interdisciplina-
ridade, constata a autora, todavia, a ausência da ética no discurso da 
teoria literária. Visto que a literatura encarna e põe em cena muitos 
dos conceitos e das reflexões que emanam do domínio da ética, seria 
expectável que a teoria que se produz em torno do objecto literário 
desempenhasse um papel vital no âmbito de tais debates. Contudo, 
tal não sucedeu, tendo-se verificado, ao invés, a problematização da 
própria validade de uma tal discussão. 

[14] Sobre o regresso da ética no âmbito dos estudos literários, cf. os seguintes estudos: 

Michael Eskin (2004), “Introduction: The Double ‘Turn’ to Ethics and Literature”, in: 

Poetics Today, 25: 4, pp 557–572; David Parker (1998), “Introduction: the Turn to Ethics in 

the 1990s”, in: Jane Adamson/Richard Freadman/David Parker (eds.), Renegotiating Ethics 

in Literature, Philosophy, and Theory, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 1-17 e  

Geoffrey Galt Harpham (1995), “Ethics”, in: Frank Mentricchia and Thomas McLaughlin 

(ed.), Critical Terms for Literary Study, Chicago and London, The University of Chicago Press, 

2nd edition, pp. 387-405. É interessante notar como, num estudo estimulante em torno 

da presença da ética no âmbito dos estudos literários, se perspectiva a literatura como a 

sombra que a ética lança, a forma acessível daquilo que normalmente não é visível. Cf. 

Jessica Berman (2000), “No Consensus on Ethics: New Work in Ethical Criticism”, in: 

Modern Fiction Studies, vol. 46, nº 4 (Inverno de 2000), pp. 941-948.
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Aqui torna-se óbvia a crítica e o distanciamento de Nussbaum em 
relação às reflexões derridianas em torno da linguagem e das correlatas 
concepções do sentido: um exemplo dessa objecção por parte de Nus-
sbaum consiste na refutação que faz da leitura derridiana de Nietzsche 
em Éperons (1987), argumentando que mesmo as estimulantes e lúcidas 
considerações que Derrida tece em torno do estilo de Nietzsche não 
conseguem dar conta do sentimento de risco e de urgência prática que 
pulsa na dança de Zaratustra, não espelhando fielmente as implicações 
éticas e existenciais que a obra de Nietzsche reivindica: “‘How should one 
live?” Derrida does not touch on that question. ‘Of all that is written’, 
says Zarathustra, “I love only what a man has written with his blood.” 
After reading Derrida […] I feel a certain hunger for blood; for, that is, 
writing about literature that talks of human lives and choices as if they 
matter to us all” (Nussbaum, 1990: 171). 

O que a autora procura evidenciar é o substrato profundamente ético 
que a literatura evidencia: “We do approach literature for play and for 
delight, for the exhilaration of following the dance of form and unrav-
eling webs of textual connection […]. But one of the things that makes 
literature something deeper and more central for us than a complex 
game, deeper even than those games, for example chess and tennis, 
that move us to wonder by their complex beauty, is that it speaks like 
Strether. It speaks about us, about our lives and choices and emotions, 
about our social existence and the totality of our connections” (Id., 
ibid.: 171). Como se deve viver a vida? – é esta a interpelação vital que 
Nussbaum descortina no laboratório de perguntas em que se transforma 
a literatura e é essa a interrogação magna que, de facto, nos dirige, por 
exemplo, Tolstoi em A Morte de Ivan Ilitch: “Os seus sofrimentos morais 
consistiam em que naquela noite, ao olhar o rosto ensonado, bondoso 
e de maçãs salientes de Guerássim, lhe ocorreu de súbito: e se toda a 
minha vida estivesse errada?” (Tolstoi, 2008: 86). 

Para Nussbaum, o que deverá ser sublinhado é a dimensão cognitiva 
da literatura (ao contrário da história que apenas procura relatar o que 
sucedeu), a abertura para novas possibilidades ontológicas que o dizer 
literário possibilita: “As Aristotle observed, it is deep, and conducive to 
our inquiry about how to live, because it does not simply (as history 
does) record that this or that event happened; it searches for patterns of 
possibility – of choice, and circumstance, and the interaction between 
choice and circumstance – that turn up in human lives with such a 
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persistence that they must be regarded as our possibilities. And so our 
interest in literature becomes […] cognitive: an interest in finding out 
(by seeing and feeling the otherwise perceiving) what possibilities (and 
tragic impossibilities) life offers to us, what hopes and fears for ourselves 
it underwrites or subverts” (Nussbaum, 1990: 171). É na terceira parte 
do seu ensaio que Nussbaum se detém com maior detalhe no conceito 
de “Perceptive Equilibrium”. Reportando-se ao conceito de “reflective 
equilibrium”, cunhado por John Rawls em A Theory of Justice, Nussbaum 
afirma que aqui estamos perante uma condição a que chegamos quando 
aplicamos um juízo intelectual de um modo consistente e desprovido 
de tensão (poderíamos afirmar em clave derridiana que aqui estamos 
a falar de lei e não de justiça); as condições que aqui estão em jogo 
prendem-se com os seus princípios, que deverão ser gerais na forma e 
universais na sua aplicação, públicos e disponíveis a todos; deverão impor 
um ordenamento geral nas reivindicações que se opõem, devendo ser 
encarados como finais e conclusivos. 

Um dos aspectos decisivos que marcará a argumentação de Nuss-
baum é a importância que a autora de The Fragility of Goodness concede 
às emoções – valorização esta que percorrerá a sua obra como um basso 
continuo. Nussbaum manifestará a sua desconfiança perante o carácter 
assepticamente universalizante e abstracto que tal julgamento inevi-
tavelmente produz, procurando antes celebrar a relevância dos senti-
mentos e a centralidade da imersão contextual do hic et nunc particular 
da condição de cada sujeito: “Should we indeed aim at a condition of 
balance or equilibrium? Sould this equilibrium indeed be “reflective” 
– that is, […] a condition that is detached from powerful feeling and 
from particular situational immersion? Should we in fact exclude our 
bewilderment and our hesitation from the deliberative process? Should 
we automatically mistrust the information given us by our fear, or grief, 
or love? […] Should we in fact go for theories that embody generality 
and universality – rather than saying, with Aristotle, that “the discrim-
ination lies in perception”? Do we believe that a general (rather than 
a particular) ordering can be imposed, and imposed in advance, upon 
conflicting claims?” (Id., ibid.: 175).[15] 

[15] Veja-se, a este propósito, o seu livro de 2001, Upheavals of Thought: The Intelligence of Emo-

tions. A abertura do livro é ilustrativa: “Instead of viewing morality as a system of principles 

to be grasped by the detached intellect, and emotions as motivations that either support 

or subvert our choice to act according to principle, we will have to consider emotions as 
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Justamente aquilo que a autora procurará defender é que, em 
muitos casos, as emoções poderão constituir um guia seguro para 
um juízo mais correcto, sendo que as formulações gerais e universais 
poderão ser inadequadas perante a complexidade de situações parti-
culares, de tal modo que juízos particulares, imersos num contexto 
específico, poderão exibir um valor moral de que juízos com um pen-
dor mais reflexivo ou geral se encontram destituídos. É nessa medida 
que a autora preconiza o “perceptive equilibrium”, corporizado pela 
personagem Strether, e que constitui uma resposta àquilo que é novo 
e que lida com os particulares da existência: “But his [Strether] equili-
brium, dealing, as it does, with impressions, emotions, and, in general, 
with particulars, had better be called by a different name. We would 
do better, perhaps, to call it ‘perceptive equilibrium’: an equilibrium 
in which concrete perceptions ‘hang beautifully together’, both with 
one another and with the agent’s general principles; an equilibrium 
that is always ready to reconstitute itself in response to the new” (Id., 
ibid.: 182-183).

A tematização deste conceito-chave permite-nos centrar a nossa 
atenção sobre a relação entre leitor e percepção moral. A trama narrativa, 
de que se serve o romance, cultiva a nossa capacidade de contemplar e 
de valorizar a dimensão particular da existência, a invenção do absolu-
tamente singular numa certa postura derridiana de paixão pela aporia 
do impossível: “Here James shows us that there is a complicity between 
the consciousness of the reader (and the writer) of stories and the cons-
ciousness, the morality, of perception. For stories cultivate our ability to 
see and care for particulars, not as representatives of a law, but as what 
they themselves are: to respond vigorously with senses and emotions 
before the new; to care deeply about chance happenings in the world, 
rather than to fortify ourselves against them; to wait for the outcome, 
and to be bewildered – to wait and float and be actively passive” (Id., 
ibid.: 184). O romance, de acordo com o postulado de Nussbaum (e 
aqui a autora reporta-se a James), propicia uma imaginação vigilante e 

part and parcel of the system of ethical reasoning. We cannot plausibly omit them, once 

we acknowledge that emotions include in their content judgmenets that can be true or 

false, and good or bad guides to ethical choice. We will have to grapple with the messy 

material of grief and love, anger and fear, and the role these tumultuous experiences play 

in thought about the good and the just” (Nussbaum, 2001: 1-2).
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responsável (“responsive”, com os seus ecos steinerianos) que diligen-
temente se detém em cada singularidade irredutível.[16]

Também no Capítulo VI da sua obra mais recente – Not for Profit. 
Why Democracy Needs the Humanities, intitulado “Cultivating Imagination: 
Literature and the Arts”, Nussbaum discute a importância daquilo a 
que chama imaginação narrativa: “This means the ability to think what 
it might be like to be in the shoes of a person different from oneself, 
to be an intelligent reader of that person’s story, and to understand 
the emotions and wishes and desires that someone so placed might 
have” (Nussbaum, 20101: 95-96). Nussbaum refere o caso do filósofo 
John Stuart Mill que, muito embora tendo tido uma extraordinária 
educação na sua infância, não tivera a oportunidade de cultivar os seus 
recursos emocionais e imaginativos. Tendo sofrido uma depressão na 
sua vida adulta, Mill considerou que a sua recuperação se ficou a dever 
à influência exercida pela poesia de William Wordsworth; mais tarde, 
esclarece Nussbaum, Mill desenvolveu uma perspectiva daquilo a que 
chamou a “religião da humanidade”, baseada no cultivo da simpatia 
que houvera deslindado através da sua experiência da poesia. Nus-
sbaum chega a utilizar a formulação “empathetic imagination” (Id., 
ibid.: 108), que ressoará, intensamente, no conceito de imaginação 
empática observável em Elizabeth Costello, de Coetzee, na noção de uma 
obrigação terrena (die irdische Pflicht), presente em Der Tod des Vergil, de 
Broch, ou ainda no lispectoriano direito ao grito. Cultivar a imaginação, 

[16] Para um estudo aturado da importância que Nussbaum confere à literatura, cf. 

Bruce Maxwell (2006), “Naturalized Compassion: A Critique of Nussbaum on Litera-

ture as Education for Compassionate Citizenry”, in: Journal of Moral Education, vol. 35, 

nº 3 (Setembro de 2006), pp. 335-352, bem como Richard Eldridge (1992), “‘Reading 

for Life’: Martha C. Nussbaum on Philosophy and Literature”, in: Arion, vol. 2, nº 1 

(Inverno de 1992), pp. 187-197. De resto, na sua obra From Disgust to Humanity: Sexual 

Orientation and Constitutional Law, Nussbaum reporta-se, de um modo particularmente 

ilustrativo, ao papel da imaginação literária na promoção da empatia humana: “That 

‘terrified’ gay teenager needs, and deserves, equal respect, and a sphere of liberty equal 

to that enjoyed by others. Before he is likely to get these things, however, something 

else also has to be present in our world: the capacity to imagine his experience and that 

of other gay and lesbian citizens. Disgust relies on moral obtuseness. It is possible to 

view another human being as a slimy slug or a piece of revolting trash only if one has 

never made a serious good-faith attempt to see the world through that person’s eyes or 

to experience that person’s feelings. Disgust imputes to the other a subhuman nature. 

How, by contrast, do we ever become able to see one another as human? Only through 

the exercise of imagination” (Nussbaum, 20102: xvii).
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de acordo com a expressão de Nussbaum, tendo como horizonte último 
a amplificação de uma Poética da Obrigação – tal é, parece-me, uma 
das mais importantes lições que a reflexão de Nussbaum nos lega. E 
não nos surpreende, pois, o modo como a coda do livro constitui uma 
genuína apologia das humanidades: “If we do not insist on the cru-
cial importance of the humanities and the arts, they will drop away, 
because they do not make money. They only do what is much more 
precious than that, make a world that is worth living in, people who 
are able to see other human beings as full people, with thoughts and 
feelings of their own that deserve respect and empathy, and nations 
that are able to overcome fear and suspicion in favor of sympathetic 
and reasoned debate” (Id., ibid.: 143).

Por fim, gostaria de concluir, reportando-me muito brevemente 
ao conceito de justiça poética. Na obra Poetic Justice. The Literary Imagi-
nation and Public Life (1995), Nussbaum assume como seu desiderato 
fundamental o questionamento da racionalidade utilitarista dominante, 
preconizando a indispensabilidade da imaginação literária como um 
instrumento eficaz para complexificar o dogmatismo de uma razão 
enclausurada em si mesma. Inspirando-se em Walt Whitman, John 
Dewey e William James, a argumentação de Nussbaum progride no 
sentido de sublinhar aquilo que temos vindo a designar por Poética da 
Obrigação (a formulação que é cunhada nesta obra é, desta feita, a de 
uma compassionate imagination). No prefácio clarifica sem margens para 
ambiguidades a sua posição: “I defend the literary imagination precisely 
because it seems to me an essential ingredient of an ethical stance that 
asks us to concern ourselves with the good of other people whose lives 
are distant from our own” (Nussbaum, 1995: xvi). Estamos perante 
uma ideia de literatura enquanto laboratório para a educação de um 
compadecimento ético, para o cultivo de uma muito literal com-paixão, 
a capacidade imaginativa de sofrer com.

Poderíamos afirmar que a dimensão ética habita intrinsecamente a 
imaginação literária, na medida em que nos impele a uma evasão do 
nosso egotismo no sentido de nos confrontarmos com mundividências 
distintas das nossas. Sublinhando o carácter particular das proposições 
ontológico-discursivas enunciadas pela literatura, Nussbaum relaciona a 
imaginação literária com a possibilidade de uma mais efectiva promoção 
da igualdade democrática (recorre para o efeito ao termo fancy, isto é, a 
capacidade de se equacionar possibilidades não-existentes). Apontando 
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para uma razão iluminada pela luz da imaginação poética, a literatura 
assume, assim, uma relevância ímpar para Nussbaum na promoção da 
humanidade.[17]

[17] Por diversas vezes, Nussbaum reporta-se às múltiplas possibilidades que o texto lite-

rário apresenta e à urgência existencial que o mesmo endereça à implicação pessoal por 

parte do leitor, tendo em conta a relevância das emoções para um juízo de índole moral: 

“My central subject is the ability to imagine what is like to live the life of another person 

who might, given changes in circumstance, be oneself or one of one’s loved ones. […] 

Literature focuses on the possible, inviting its readers to wonder about themselves. […] 

Because it [literature] summons powerful emotions, it disconcerts and puzzles. It inspires 

distrust of conventional pieces and exacts a frequently painful confrontation with one’s 

thoughts and intentions. […] Literary works that promote identification and emotional 

reaction cut through those self-protective stratagems, requiring us to see and to respond 

to many things that may be difficult to confront” (Nussbaum, 1995: 5-6).
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5. O FOGO DA VIDA E A SUPERAÇÃO DO EGOTISMO: 
CONTINGÊNCIA, IRONIA E SOLIDARIEDADE (RICHARD RORTY)

À semelhança do que sucede com Nussbaum, Richard Rorty é um caso 
paradigmático de um pensador que, proveniente da esfera filosófica, se 
deixa seduzir pelo canto enigmático da literatura.[18] Foi justamente a 
dimensão ética que despertou o seu interesse pelo logos literário. Neste 
sentido, importa desde já mencionar que não é a verdade o objecto da 
indagação de Rorty. O prefácio ao livro Philosophy and Social Hope atesta 
justamente essa posição e o título de The Decline of Redemptive Truth and 
the Rise of Literary Culture (2000) alude de forma inequívoca ao declínio 
do conceito de uma Verdade Redentora que, por sua vez, cede o seu 
lugar ao advento de uma cultura literária (na senda do que Kundera 
havia preconizado. Cf. subcapítulo 3.1).[19]

Em primeiro lugar, gostaria de convocar o diálogo com Contingency, 
Irony, and Solidarity (1989), uma obra que insofismavelmente detém um 
lugar decisivo na evolução do pensamento de Rorty. Em termos muito 
sumários, dir-se-ia que o livro aponta para uma tensão entre a esfera 
privada e a esfera pública. Se, por um lado, se regista nos “historicistas 
privados” (Heidegger ou Foucault, por exemplo, mas também Bau-

[18] Para a redacção deste capítulo servi-me essencialmente dos seguintes estudos: Rui 

Estrada (2010), On Richard Rorty and other Ethical Issues, München, Martin Meindenbauer, 

Neil Gascoigne (2008), Richard Rorty: liberalism, irony and the ends of philosophy, Cambridge, 

Polity; Norman Geras (1995), Solidarity in the conversation of humankind: the ungroundable 

liberalism of Richard Rorty, London, Verso; Peter Johnson (2004), Moral Philosophers and the 

Novel: A Study of Winch, Nussbaum and Rorty, Basingstoke, Palgrave Macmillan e, muito em 

particular, do número especial (“Remembering Richard Rorty”) que a revista New Literary 

History consagrou a Rorty (Volume 39, número 1, Inverno de 2008). Os ensaios “Richard 

Rorty’s Deep Humanism”, de Richard J. Bernstein, pp. 13-27, “Rorty and the Priority of 

Democracy to Philosophy”, de E. D. Hirsch Jr., pp. 35-52 e “The Inspirational Power of 

a Shy Philosopher”, de Hans Ulrich Gumbrecht e Rita Felski, pp. 69-70, são de especial 

interesse para o horizonte da presente investigação.

[19] Para uma interessante comparação entre uma noção forte de verdade, patente em 

Ortega y Gasset, e uma noção pragmatista de verdade, patente em Rorty, cf. António 

Horta Fernandes (2004), “Ortega e o problema da verdade; variações pragmatistas em 

torno ao raciovitalismo”, in: Revista Portuguesa de Filosofia, vol. 60, fasc. 1, pp. 151-166.
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delaire, Proust ou Nabokov) uma aspiração de auto-criação e de uma 
autonomia privada, interpretando o processo de socialização enquanto 
algo profundamente antitético ao propósito da existência; por outro 
lado, os designados “historicistas públicos” (Dewey e Habermas, mas 
também Rawls ou Marx) almejam uma comunidade mais justa e livre, 
não raras vezes interpretando o desejo da perfeição privada como pade-
cendo de irracionalismo e esteticismo. Na óptica rortyana, reconhece-se 
a impossibilidade de uma compatibilidade teórica e epistemológica entre 
ambas as perspectivas: “The one tells us that we need not speak only the 
language of the tribe, that we may find our own words, that we may 
have a responsibility to ourselves to find them. The other tells us that 
that responsibility is not the only one we have. Both are right, but there 
is no way to make both speak a single language” (Rorty, 1989: xiv-xv). 
Torna-se, assim, manifesto o dualismo incomensurável entre, por um 
lado, as exigências interiores dos “escritores da autonomia” e, por outro, 
os ditames morais pelos quais se norteiam os “escritores da justiça”.

Após a descrição deste dualismo, torna-se clara a relevância que a 
figura do ironista liberal assume para Rorty: “I use ‘ironist’ to name the 
sort of person who faces up to the contingency of his or her own most 
central beliefs and desires. Someone sufficiently historicist and nomi-
nalist to have abandoned the idea that those central beliefs and desires 
refer back to something beyond the reach of time and chance. Liberal 
ironists are people who include among these ungrounded desires their 
own hope that suffering will be diminished, that the humiliation of 
human beings by other human beings may cease” (Id., ibid.: xv). Desal-
gemando-se das pretensões metafísicas de que o Ocidente fatalmente 
padeceu, a figura do ironista liberal, irmanado com a figura caputiana 
do hermeneuta radical, reconhece a contingência das suas convicções 
mais profundas. Um dos propósitos centrais do ironista liberal é o de que 
o sofrimento causado pela crueldade humana possa ser mitigado, não 
obstante tenha presente que mesma essa crença angular não mais é do 
que um desejo íntimo (esta ideia de uma ética sem princípios, próxima 
da noção caputiniana de uma ética sem ética, é desenvolvida no ensaio 
“Ethics Without Principles”, in: Richard Rorty, Philosophy and Social Hope, 
London/New York, Penguin Books, 1999, pp. 72-90). É-nos sugerida, 
pois, a possibilidade de uma utopia liberal, em que o ironismo floresce 
numa cultura pós-metafísica que, na sua óptica, é profundamente dese-
jável. Tal utopia liberal, e a solidariedade humana que a acompanha de 
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um modo estreito, são passíveis de ser projectadas através do poder da 
imaginação: “It [human solidarity] is to be achieved not by inquiry but 
by imagination, the imaginative ability to see strange people as fellow 
sufferers. Solidarity is not discovered by reflection but created. It is 
created by increasing our sensitivity to the particular details of the pain 
and humiliation of other, unfamiliar sorts of people. Such increased 
sensitivity makes it more difficult to marginalize people different from 
ourselves by thinking: ‘They do not feel it as we would,’ or ‘There must 
always be suffering, so why not let them suffer?’” (Rorty, 1989: xvi). 
É a faculdade de imaginar como companheiros de sofrimento pessoas 
estranhas e distantes da nossa cultura etnocêntrica que nos permite 
construir esse espaço utópico da ironia liberal. A solidariedade decorrerá, 
pois, da amplificação da sensibilidade para com os detalhes particulares 
da dor e da humilhação do Outro.

De acordo com a convicção de Rorty, é indubitável a importância de 
que se reveste a imaginação literária para a edificação da utopia liberal, 
na medida em que é justamente através da re-descrição que o texto lite-
rário proporciona que se torna possível promover e alargar a compaixão 
humana: “This process of coming to see other human beings as ‘one 
of us’ rather than as ‘them’ is a matter of detailed description of what 
unfamiliar people are like and of redescription of what we ourselves are 
like. This is a task not for theory but for genres such as ethnography, the 
journalist’s report, the comic book, the docudrama, and, especially, the 
novel. Fiction like that of Dickens, Olive Schreiner, or Richard Wright 
gives us the details about the kinds of suffering being endured by people 
to whom we had previously not attended. Fiction like that of Choderlos 
de Laclos, Henry James, or Nabokov gives us the details about what sorts 
of cruelty we ourselves are capable  of, and thereby lets us redescribe 
ourselves” (Id., ibid.: xvi). A tónica é aqui colocada não só no poder de 
re-descrição que a imaginação literária propicia, mas também no modo 
como essa nova configuração ficcional se joga na apresentação de aspec-
tos particulares da existência, hic et nunc (como vimos, é igualmente esse 
o argumento desenvolvido por Nussbaum. Cf. capítulo 4). No sentido 
de credibilizar a substituição do sermão e do tratado pelo romance, pelo 
filme ou pelo programa de televisão, de cujo reconhecimento ainda 
carecem, Rorty advogará uma viragem da teoria para a narrativa.

Para além da obra incontornável Contingency, Irony, and Solidarity, 
pretendo deter-me brevemente em dois ensaios em particular que me 
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parecem assumir particular importância para o que aqui me anima: 
falo de “Heidegger, Kundera, and Dickens” (1991) e de “Redemption 
from Egotism” (escrito em 2001 e posteriormente publicado em The 
Rorty Reader; cf. Rorty, 2010 2). Atentemos, pois, no primeiro ensaio. Em 
“Heidegger, Kundera, and Dickens” (1991: 66-82), Heidegger é pers-
pectivado como uma das grandes imaginações sinópticas do século XX: 
Rorty preconiza um modo de combater o pensamento pós-heideggeriano 
que recusa ver o Ocidente como uma aventura em devir, colocando 
Charles Dickens como uma espécie de anti-Heidegger. Por que razão 
Rorty preferiria salvar Dickens em detrimento do pensador da Floresta 
Negra? A resposta a esta interrogação joga-se na descoberta do romance 
enquanto herança moral do Ocidente: “The example of Dickens could 
help […] think of the novel, and particularly the novel of moral protest, 
rather than the philosophical treatise, as the genre in which the West 
excelled. Focusing on this genre would help […] see not technology, but 
rather the hope of freedom and equality as the West’s most important 
legacy” (Rorty, 19911: 68).

Rorty define Heidegger como um exemplo daquilo que Nietzsche 
apelidou de “o padre ascético”; o pensador norte-americano debruça-se 
sobre a perspectiva de Kundera sobre o romance enquanto veículo de 
uma revolta contra o tratado onto-teológico, uma reacção anti-clerical 
contra o domínio cultural dos padres ascéticos. Rorty utiliza o exemplo 
de Dickens por forma a ilustrar a sugestão de Kundera segundo a qual 
o romance é o género característico da democracia, o género que mais 
intimamente é passível de ser associado à luta pela liberdade e pela 
igualdade. Insensível à interpretação heideggeriana (que cita Nietzsche 
die Wüste wächst), cuja história do Ser culmina na idade da imagem do 
mundo onde reina um medrante esquecimento do Ser, Rorty instaura 
uma oposição entre o gosto pela teoria, simplicidade, estrutura, abstrac-
ção e essência, por parte do padre ascético; e, por outro lado, a propensão 
do romancista para a narrativa, o detalhe, a diversidade e o acidental.

Rorty detém-se, assim, com fina ironia na distinção kunderiana entre 
a perspectiva filosófica e a perspectiva literária. Ouçamos as suas palavras: 
“From Kundera’s point of view, the philosopher’s essentialistic approach 
to human affairs, his attempt to substitute contemplation, dialectic, and 
destiny for adventure, narrative, and chance, is a disingenuous way of 
saying: what matters for me takes precedence over what matters for you, 
entitles me to ignore what matters to you, because I am in touch with 
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something – reality – with which you are not. The novelist’s rejoinder 
to this is: it is comical to believe that one human being is more in touch 
with something nonhuman than another human being. It is comical to 
use one’s quest for the ineffable Other as an excuse for ignoring other 
people’s quite different quests. It is comical to think that anyone could 
transcend the quest for happiness, to think that any theory could be 
more than a means to happiness, that there is something called Truth 
which transcends pleasure and pain. The novelist sees us as Voltaire 
saw Leibniz, as Swift saw the scientists of Laputa, and as Orwell saw 
the Marxist theoreticians – as comic figures” (Id., ibid.: 74). E o autor 
de Philosophical Papers chega a surpreender na análise kunderiana o 
advento de uma utopia democrática que se adequa na perfeição aos 
seus postulados de uma ironia liberal: “In such a community, all that is 
left of philosophy is the maxim of Mill’s On Liberty, or of a Rabelaisian 
carnival: everybody can do what they want if they don’t hurt anybody 
else while doing it” (Id., ibid.: 75). 

Torna-se deveras interessante notar como Rorty considera que 
ambos, Kundera e Heidegger, visam destronar o mesmo inimigo: a tra-
dição da metafísica ocidental que procura alcançar a descrição única e 
verdadeira do real – a unidade indivisível que se encontraria por detrás 
da cortina das aparências. A diferença, no entanto, repousa na alterna-
tiva que ambos os pensadores preconizam para ultrapassar tal tradição. 
Para Heidegger, o inverso da metafísica é a abertura ao Ser, algo que 
poderia ser mais facilmente atingido numa comunidade pré-tecnológica 
(é nesta medida que Rorty rotula a utopia heideggeriana de pastoral); 
a utopia kunderiana, prossegue Rorty, é carnavalesca, dickensiana: “a 
crowd of eccentrics rejoicing in each other’s idiosyncracies, curious for 
novelty rather than nostalgic for primordiality. The bigger, more varied, 
and more boisterous the crowd the better” (Id., ibid.: 75). Tais perspec-
tivas acarretam manifestações formais e genológicas: o género em que 
se espraia o pensar de Heidegger é o lírico; o seu herói é Hölderlin, não 
Rabelais ou Cervantes. A posição de Rorty, ao invés, encontra-se con-
densada no sintético testemunho que se segue e que bem poderia ser 
da autoria de Caputo: “To appreciate the essential relativity of human 
affairs, in Kundera’s sense, is to give up the last traces of the ascetic 
priest’s attempt to escape from time and chance, the last traces of the 
attempt to see us as actors in a drama already written before we came 
on the scene. Heidegger thought that he could escape from metaphysics, 
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from the idea of a Single Truth, by historicizing Being and Truth. He 
thought that he could escape Platonic escapism by telling a story about 
the event, the Ereignis, which was the West, rather than about Being. 
But from Kundera’s point of view Heidegger’s project was just one more 
attempt to escape from time and chance, though this time an escape into 
historicity rather than into eternity. For Kundera, eternity and historicity 
are equally comic, equally essentialist notions” (Id., ibid.: 77). 

Assumindo um indesmentível posicionamento ético, o pensador 
norte-americano esclarece que uma sociedade que retoma o seu vocabu-
lário moral dos romances e não dos tratados onto-teológicos ou ôntico-
-morais não se perguntaria a si própria questões acerca da natureza 
humana, do sentido da existência humana ou do propósito da vida 
humana. Perguntaria, ao invés, o que podemos fazer de molde a lidar-
mos bem uns com os outros, como podemos agir por forma a que nos 
sintamos confortáveis uns com os outros, como poderão as instituições 
ser mudadas tendo em vista que o direito que assiste a todos seja concreti-
zado. Na conclusão do seu ensaio, Rorty afirma que aquilo que distingue 
os teóricos dos romancistas é que estes últimos são bastante bons com 
os detalhes. Recorda a este propósito que Orwell identificava o detalhe 
desnecessário como sendo o traço distintivo da escrita de Dickens (o autor 
de 1984 apelidou Dickens de um “good-tempered antinomian”, epíteto 
que se poderia aplicar igualmente a Rabelais, Montaigne ou Cervantes).

Atentando agora no segundo ensaio já referido, um estudo a todos 
os títulos notável, em que estão presentes os ecos audíveis de Love’s 
Knowledge, de Nussbaum, “Redemption from Egotism: James and Proust 
as spiritual exercises”, Rorty começa por nos apresentar Harold Bloom 
e a sua tematização do eu autónomo. A leitura de literatura ficcional, 
e não tanto argumentativa, concorre para essa construção de um eu 
autónomo. Trata-se, em suma, da apologia entusiasta da cultura literária 
que possibilita a redenção do egotismo. O eu cativado pela leitura está 
em condições de atingir essa autonomia que se traduz na capacidade de 
nos libertarmos do modo como encarávamos a vida particular de seres 
humanos individuais, irredutíveis na sua singularidade absoluta. Tal 
libertação, promovida pela leitura, poder-se-á traduzir na vontade de 
alterar o estado de coisas vigente nas suas valências política, económica, 
religiosa ou filosófica; no entanto, pode ainda resultar numa metamor-
fose de um âmbito mais pessoal, tornando-se o sujeito mais sensível, 
mais instruído e mais sábio (um tipo de alteração que acomete Lambert 
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Strether – protagonista do romance The Ambassadors, de Henry James), 
sendo tal mudança apelidada de “aumento de simpatia” (increase of 
sympathy; debruçar-nos-emos mais demoradamente sobre este conceito 
na segunda parte da presente monografia, aquando da análise da obra 
Elizabeth Costello, de Coetzee). 

A posição bloomiana, reconhece abertamente Rorty, aproxima-se 
da sua reivindicação segundo a qual a operada substituição da religião 
e da filosofia pela literatura foi, de facto, uma mudança para melhor. 
Em consonância, o que ambos defendem é que a via privilegiada para 
atingir a autenticidade heideggeriana – a melhor maneira de, como 
dizia Nietzsche, nos tornarmos aquilo que somos – não é perguntar, em 
recorte essencialista, “o que é a verdade?”, mas sim indagar sobre as 
distintas singularidades sensíveis que povoam o mundo. As respostas a 
esta pergunta poderão ser encontradas, por exemplo, nos romances de 
Steinbeck, de Zola e de Stowe (que nos falam dos desapossados: a que 
a vertente bíblica do pós-modernismo profético de Caputo se refere), 
mas também poderão ser surpreendidas nos romances de James e de 
Proust (que nos falam dos abastados, expandindo os seus horizontes). 
Em qualquer um dos casos, o que está em causa é a possibilidade de, 
através da imaginação, transcendermos a condição inicial de onde parti-
mos – a riqueza e a individualidade do contexto em que fomos gerados, 
as algemas e as limitações a que nos encontramos agrilhoados. Deste 
modo, atingir-se-ia uma maior individualidade e uma mais profunda 
auto-confiança (o termo utilizado por Rorty, de ressonâncias emerso-
nianas, é self-reliance). 

A sabedoria da incerteza que a literatura abraça alude e não pro-
clama, sugere e não argumenta, persuade implícita e não tanto explicita-
mente. Não busca uma interpretação cristalizada, mas chamas de sentido 
em movimento. Rorty concretiza do seguinte modo: se houvesse algo 
parecido com uma verdade redentora – algo que o logos filosófico tradi-
cionalmente procurou oferecer – redimiria pelo seu conteúdo explícito 
e não pela relação não-cognitiva com uma audiência particular.

A existir essa verdade libertadora, a mesma seria reconhecida por 
produzir uma máxima clareza e uma máxima coerência. Ao invés, de 
que modo opera o logos literário? Rorty esclarece: “By contrast, making 
the acquaintance of Dostoevsky or Iago, Emma Bovary or Marcel Proust, 
Milton’s Satan or St. Luke’s Christ, may well change one’s behavior 
toward oneself or toward others, and perhaps even toward things in 
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general. But the change is not a matter of everything falling nicely into 
place, fitting together beautifully. It is instead a matter of finding oneself 
transported, moved to a place from which a different prospect is avail-
able” (Rorty, 20102: 391). Rorty acrescenta, ainda, que o contraste entre 
escrita imaginativa e escrita argumentativa espelha a dicotomia dese-
nhada por Kierkegaard entre “aquilo que é dito” e o modo “como é dito”, 
encenando, assim, a distinção entre verdade enquanto subjectividade e a 
verdade objectiva. As causas e as implicações da mudança que escoltam 
tais encontros são, não raras vezes, insondáveis e inapreensíveis, mas o 
fundamental para Rorty é um desejo de abertura que contrasta com o 
desejo filosófico de completude.

O romance proporciona essa abertura, tendo sido definido por Henry 
James como “the most independent, the most elastic, most prodigious of 
literary forms” (The Ambassadors); a importância do romance para Rorty é 
atestada da seguinte forma à luz da libertação do egotismo: “what novels 
do for us is to let us know how people quite unlike ourselves think of 
themselves, how they contrive to put actions that appall us in a good 
light, how they give their lives meaning. The problem of how to live our 
own lives then becomes a problem of how to balance our needs against 
theirs, and their self-descriptions against ours. To have a more educated, 
developed and sophisticated moral outlook is to be able to grasp more 
of these needs, and to understand more of these self-descriptions” (Id., 
ibid.: 393). Rorty não reserva para o romance esse papel exclusivo, mas 
torna-se claro que, na sua óptica, se trata do género literário que melhor 
nos permite captar a multiplicidade da vida humana e da contingência 
dos nossos vocabulários morais: “Novel-reading often increases tolerance 
for strange, and initially repellent, sorts of people” (Id., ibid.: 394). 

Trata-se, pois, de uma visão humanística da verdade que, próxima 
da teoria da razão comunicativa proposta por Habermas, se despede 
da tradição onto-teológica denunciada por Heidegger. O ponto central 
da argumentação rortyana é eleger a leitura de romances enquanto 
meio de escapar ao egotismo que inelutavelmente nos habita, isto é, à 
crença segundo a qual já possuímos todo o conhecimento necessário 
para contemplar todas as implicações que envolvem as nossas acções. A 
mente egotista desejaria dispensar a alteridade absolutamente singular 
do Outro que nos confronta (e das auto-descrições que desenha) e pre-
feriria alcançar, através de um qualquer transparente atalho epistemo-
lógico, a senda directa para o rosto das próprias coisas (die Sache selbst, 
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Das Ding an sich ou, ainda numa outra formulação – mais derridiana, 
la chose même). Ao invés, os leitores de romances buscam outro tipo de 
redenção: “They may not know or care whether there is a way things 
really are, but they worry about whether they are sufficiently aware of 
the needs of others. Viewed from this angle, the hegemony of the novel 
can be viewed as an attempt to carry through on Christ’s suggestion that 
love is the only law” (Id., ibid.: 395). O contraste que se desenha aqui 
ancora-se na diferença entre a demanda da redenção da ignorância e a 
demanda da redenção do egotismo.

Se na terceira secção do ensaio se torna claro que, para Rorty, as obras 
de James e Proust figuram enquanto paradigmas do logos romanesco 
(tornando os leitores das suas obras seres excepcionalmente sensíveis 
perante os perigos do egotismo, forçando-os a experimentar profícuas 
dúvidas sobre eles mesmos), na quarta secção assistimos à tematização 
do contraste entre princípios e sensibilidade, aquando da sua discussão 
em torno da tentativa nussbaumiana de perspectivar os romances de 
Henry James como contribuições para a filosofia moral. A abordagem 
de Nussbaum é vista como um afastamento de Kant (da ideia segundo a 
qual a moral constitui uma aplicação de princípios gerais), sendo caracte-
rizada como uma insistência aristotélica de cariz anti-platónico, de acordo 
com a qual a virtude moral não é passível de ser reduzida à aplicação 
de tais verdades. Rorty reporta-se, nesta fase da sua argumentação, ao 
conceito de “perceptive equilibrium” que espelha a sua exigência de 
uma ética verdadeiramente informada por uma responsabilidade (em 
clave steineriana) perante o concreto. Rorty não se aparta de algumas 
reservas em relação a aspectos parcelares da argumentação de Nussbaum: 
“Her [Nussbaum’s] writings on literature and philosophy seem to me 
torn between loyalty to the idea that there is a subject of study called 
“ethics,” defined as “the search for a specification of the good life for 
a human being” and the suspicion, drawn from her reading of novels, 
that there is, at most, the ability to become what James called “finely 
aware and richly responsible” (Id., ibid.: 400). Assim, o romance rasga, 
numa bela expressão em que é audível a influência de Wittgenstein: “a 
glimpse of a new form of life” (enlargements of the imagination e não tanto 
uma fidelidade de representação a que, no parecer de Rorty, Nussbaum 
se acoplara, numa abordagem cognitivista à moral).

Na visão de Rorty, em certos momentos a argumentação de Nussbaum 
inscrever-se-ia numa lógica onto-teológica que lhe importa desmistificar: 
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“The urge to attribute meanings to metaphors and truth-candidacy to 
narratives seems to me to originate in the rationalist, Platonic, conviction 
that the only thing that should be allowed to change our lives is learning 
how something really is” (Id., ibid.: 401). Em certa medida, Rorty procu-
rará sublinhar a distinção entre uma cultura (dominada pela demanda 
do conhecimento redentor sobre o modo como as coisas realmente são) 
e uma cultura literária, ao passo que Nussbaum, ainda na sua óptica, 
procuria justamente sublinhar as semelhanças entre Aristóteles e James.

Poder-se-ia afirmar que, em Rorty, estamos perante um movimento 
que nos leva da retórica platónica da descoberta à retórica nietzschiana 
da criação. É na última secção do seu ensaio que Rorty define claramente 
a leitura de romances como um exercício espiritual, advogando que as 
obras de Proust e de James nos ajudam a alcançar um crescimento espi-
ritual (evitando, assim, os adjectivos “estético” e “moral” para qualificar 
tal desenvolvimento), experimentando os leitores uma sensação de exul-
tação. Mergulhar nos singulares modos de fazer mundo (parafraseando 
o título de uma célebre obra de Nelson Goodman) que a literatura nos 
propõe, almejar ao entretecer de um padrão e comungar de uma história 
coerente de maturação - tudo isso aponta para a esperança em algo uno 
em que possamos repousar o nosso reflexo de auto-reconhecimento (as 
expressões utilizadas são rounded completion e longing for shapeliness e não 
tanto uma qualquer ambição de transcendência). A obra paradigmática 
que concita a total adesão de Rorty é À la Recherche du Temps Perdu, de 
Proust: para ele, terá sido o escritor francês aquele que mais fez para nos 
ajudar a compreender os perigos decorrentes do egotismo, alcançando 
através das suas profundas descrições egotistas aquela espécie de auto-
-superação criativa, tão do agrado do autor de Ecce Homo. Poderíamos 
sintetizar, dizendo que a cultura literária aqui preconizada por Rorty 
visa abraçar multidões, multíplices realidades em movimento. Afirma 
a contingência, ensina a finitude. 

Em suma, a importância que a perspectiva rortyana assume para 
a presente monografia é atestada pela seguinte citação, na medida em 
que ela aponta para a radicação da posição neo-pragmatista de Rorty e 
a sabedoria da incerteza tal como é esboçada por Kundera: “In a moral 
world based on what Kundera calls the ‘wisdom of the novel’ moral 
comparisons and judgements would be made with the help of proper 
names rather than general terms or general principles. A society which 
took its moral vocabulary from novels rather than from ontico-theo-

A sabedoria da incerteza.indd   54 29-01-2016   10:22:53



55

A SABEDORIA DA INCERTEZA: IMAGINAÇÃO LITERÁRIA E POÉTICA DA OBRIGAÇÃO

logical or ontico-moral treatises would […] ask itself what we can do so 
as to get along with each other, how we can arrange things so as to be 
comfortable with one another, how institutions can be changed so that 
everyone’s right to be understood has a better chance of being gratified” 
(Rorty, 19912: 118).

Gostaria de terminar, fazendo uma alusão ao título do presente 
subcapítulo. Pouco tempo antes de morrer, o filósofo norte-americano 
Richard Rorty redigiu um texto comovente sobre poesia intitulado “The 
Fire of Life”, em que nos confidencia que desejava ter passado mais 
tempo na companhia dos versos, o que lhe teria permitido viver mais 
amplamente: “I now wish that I had spent somewhat more of my life 
with verse. This is not because I fear having missed out on truths that 
are incapable of statement in prose. There are no such truths; there is 
nothing about death that Swinburne and Landor knew but Epicurus 
and Heidegger failed to grasp. Rather, it is because I would have lived 
more fully if I had been able to rattle off more old chestnuts — just as 
I would have if I had made more close friends. Cultures with richer 
vocabularies are more fully human — farther removed from the beasts — 
than those with poorer ones; individual men and women are more fully 
human when their memories are amply stocked with verses” (Rorty, 
20101: 521). A importância da imaginação literária reside precisamente 
na imensidão de vida que alberga, nas perguntas que nos dirige e nas 
lições de penumbra de que nos faz sonhadores. 
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6. DA SABEDORIA TRÁGICA À SABEDORIA PRÁTICA: 
ONTOLOGIA DA ACÇÃO E IDENTIDADE NARRATIVA 
(PAUL RICOEUR)

Terá sido Paul Ricoeur o pensador que mais perspectivas me abriu no 
final de Iminência do Encontro (2009). Decerto que a sua reflexão – e o uso 
que dela fiz para problematizar alguns aspectos da concepção da leitura 
propugnada por Steiner – ainda não estava enriquecida pelo enquadra-
mento de uma Poética da Obrigação que aqui procuro consolidar. No 
entanto, a hermenêutica da mediação que Ricoeur nos lega contribui, 
creio, para uma superação do Paradoxo de Cordélia que percorre os 
escritos de George Steiner.

Vimos (cf. capítulo 2) como para Steiner a leitura se assume como 
um exílio da acção, de tal modo que a cortina está corrida entre o leitor 
e o mundo, como nos diz em No Passion Spent (1996). O leitor participa 
num “estado de levitação” (segundo metáfora certeira de M. Filomena 
Molder, utilizada em Semear na Neve, 1999) que o quadro Le philosophe 
lisant, de Chardin, paradigmaticamente encena. Sublinha-se, pois, esse 
movimento de recolhimento a que Proust também faz menção em À la 
recherche du temps perdu, quando se refere ao interesse da leitura, “mágico 
como um sono profundo” (magique comme un profond sommeil). No já 
citado No Passion Spent Steiner chega mesmo a declarar que: “Reading, 
textual exegesis, are an exile from action, from the existential innocence 
of praxis, even where the text is aiming at practical and political conse-
quence. The reader is one who (day and night) is absent from action” 
(Steiner, 1996: 305).

Na óptica steineriana, na medida em que agir comporta a alienação 
numa exterioridade que é estranha à consciência, a acção é trágica, 
despertando uma cisão profunda no Ser. De resto, numa passagem de 
Antigones que, estranhamente, continua a passar despercebida aos olhos 
de muitos dos estudiosos da obra steineriana, Steiner interroga-se sobre 
se na peça de Sófocles não está tacitamente presente uma “crítica da 
acção”:
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As I come to the formal close of this monograph, whose inadequacies, at 

least, are now plainer to me than they were during work in progress, a 

further ‘Antigone’ invites awareness, indistinctly as yet, but with a hint of 

compulsion, as might an image when it starts to acquire contour and mass 

in the developer in the dark-room.

I sense in Sophocles’ play an undeclared tragedy of the dissociations between 

thought and action, between understanding and practice. The ascription to 

action of manifest preeminence, of an existential worth greater than any 

other, is a marked element in Periclean and Aristotelian concepts of human 

conduct. Drama itself, as has often been said, is a stylized expression of this 

preference. It locates in the individual person those privileges and fatalities 

of ‘doing’ which the preceeding, generative tradition of epic poetry had, 

assuredly at its origins, placed in ethnic and collective enterprises (the clans 

of Greece sailing to Troy). But experiencing and re-experiencing Antigone, I 

find it difficult to dismiss the possibility that Sophocles queried this morality 

of the deed; or, more tentatively, that there are not within the play as we 

know it certain aspects, traversed, left behind, but consequent, of a critique 

of action (Steiner, 19841: 297-298).

Ao que acrescenta, um pouco mais adiante:

It is the particular genius of these two plays [Édipo Rei e Édipo em Colono] 

which induces one to ask whether there is not in the Antigone a latent 

challenge to the received wisdom enunciated in a famous line of Euripi-

des’ Hippolytus. As Phaedra says: ‘We understand what is right and proper, 

we know it, but we do not perform it in our acts.’ But ‘challenge’ is too 

peremptory. There is, rather, the very delicate yet insistent possibility that 

Creon’s intelligence is of a kind which might lead him to apprehend the 

necessary claims of Antigone’s stance; that Antigone is possessed of a force of 

empathy which might lead her to perceive the rationale of Creon’s position. 

I do not suppose for a moment that Sophocles could have subscribed to 

the conclusion arrived at by Coleridge when he wrote in a notebook entry 

for 1802 ‘there is something inherently mean in action’. But the waste of 

unheeded persuasion in Antigone seems, at moments, to exceed any rheto-

rical art or tactic of theatrical symmetry. The behaviour of the protagonists, 

and this is true also of Haemon, does seem almost extravagantly wasteful 

of the opportunities for reciprocal intelligibility offered by the dramatic 

discourse (Id., ibid.: 299). 
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E ao que remata:

In reach of the tragedy as we know and experience it, there lies (or so I 

now sense) an intimation of inaction, of the deed arrested by the acknowledged 

gravity, density, and inhibitions of mutual insight. Such a play would not 

be a ‘drama’ in the proper sense, the very word, as we have seen, signify-

ing ‘action’. The suspension of the deed, the abstinence of the doer in the face of 

the complexities and doubts revealed, proffered to him by thought, would 

make for a kind of stasis, for a kind of lasting hesitation alien to the dramatic 

(before, say, Milton’s Samson Agonistes or the immobilities of Beckett) (Id., 

ibid.: 299-300. Meus itálicos).

Se Steiner pressentirá, “como a imagem que começa a adquirir 
contorno e volume na câmara escura de um fotógrafo”, em Antígona 
uma tragédia latente que se refere à dissociação do pensamento e da 
acção,[20] já Ricoeur interpretará a tragédia grega (o seu interesse inicial 
pela tragédia surge em L’Home Faillible e em La Symbolique du Mal) como 
a representação de situações-limite que a praxis humana impõe. Toda-
via, a catarse não pode justificar, por si só, a tragédia, pelo que apenas 
uma “ética da convicção” poderá permitir a resolução da aporia que a 
tragédia inicialmente colocou: “La fiction forgée par le poète est celle de 
conflits que Steiner a raison de tenir pour intraitables [Ricoeur refere-se, 
como é óbvio, a Antigones], non négociables. La tragédie, prise comme 
telle, engendre une aporie éthico-pratique qui s’ajoute à toutes celles 
qui ont jalonné notre quête de l’ipséité; elle redouble en particulier 
les apories de l’identité narrative […]. A cet égard, une des fonctions 
de la tragédie à l’égard de l’éthique est de créer un écart entre sagesse 
tragique et sagesse pratique. En refusant d’apporter une »solution« 

[20] Claro que o Heidegger da Carta Sobre o Humanismo nos advertiria para que o pensamento 

deve ser entendido para lá da distinção entre acção e contemplação e que só deste modo 

a questão do pensamento acabará por se transformar num autêntico discernimento da 

acção na sua verdadeira essência: “Wir bedenken das Wesen des Handelns noch lange nicht 

genug. Man kennt das Handeln nur als das Bewirken einer Wirkung. Deren Wirklichkeit 

wird geschätzt nach ihrem Nutzen. Aber das Wesen des Handelns ist das Vollbringen. 

Vollbringen heißt: etwas in die Fülle seines Wesens entfallen, in diese hervorgeleiten, 

producere. Vollbringbar ist deshalb eigentlich nur das, was schon ist. Was jedoch vor allem 

»ist«, ist das Sein” (Heidegger, 19964: 311). 
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aux conflits que la fiction a rendus insolubles, la tragédie, après avoir 
désorienté le regard, condamne l’homme de la praxis à réorienter l’ac-
tion, à ses propres risques et frais, dans le sens d’une sagesse pratique 
en situation qui réponde [note-se a utilização deste vocábulo que, como 
sabemos, ocupa um lugar de destaque no pensamento steineriano] le 
mieux à la sagesse tragique. Cette réponse, différe par la contemplation 
festive du spectacle, fait de la conviction l’au-delà la catharsis” (Ricoeur, 
1990: 287-288). 

Com efeito, embora o conflito e a oposição trágica não sejam negados 
nem suspensos, são integrados num momento mais elaborado, que con-
siste na “sabedoria prática” (que enforma a acção política responsável) 
enquadrada pela “convicção”, de tal modo que a “sabedoria trágica” 
consistiria em suscitar a reflexão ética e superar a tragédia pela acção 
convicta. Ricoeur reconhece com Jaspers a existência de uma sabedoria 
trágica, mas procura ultrapassá-la numa sageza prática – indissociável 
do carácter aporético da acção, que passa por uma implicação na vida 
da cidade que suscite compromissos e tomadas de posição. Em suma, 
se é indesmentível que a tragédia diz qualquer coisa de único sobre o 
carácter inelutável do conflito na vida moral, é igualmente certo que 
a tragédia esboça uma sabedoria capaz de nos orientar em conflitos de 
outra natureza. Neste sentido, não surpreende que, para Ricoeur, a 
tragédia, recusando-se a outorgar uma “solução” para os conflitos que 
a ficção tornou insolúveis, depois de desorientar o olhar, condena o 
sujeito da praxis a reorientar a acção no sentido de uma sageza prática 
em situação que melhor responda à sabedoria trágica. É esta transição 
da “catarse” para a “convicção”, da sabedoria trágica para a sabedoria 
prática, que desenha o horizonte ético que Ricoeur privilegia e que 
Steiner parece olvidar.[21] 

[21] Equacionando a “possibilidade de uma ética”, Steiner declara: “Les contraintes et les 

ouvertures sur l’être qu’implique le face-à-face avec l’autre sont également celles qu’im-

plique la rencontre avec le texte, l’accueil, le logement en nous cherchons à lui donner. 

(J’ai tenté dans Réelles présences d’analyser les modalités de cette hospitalité réciproque, 

de cette cortesia, car le texte, lui aussi, doit vouloir nous recevoir” (Steiner, 1992: 163). 

Na secção “L’Éthique de la Responsabilité”, Ramin Jahanbegloo interroga Steiner acerca 

daquilo que considera ser a “ética do discurso” na sua obra. O autor declara um tanto ou 

quanto lacunarmente: “Toutes mes catégories sont éthiques, celles de mon étude du roman 

Tolstoï ou Dostoïevski, du drame dans La Mort de la tragédie ou de la morale d’une lecture 

bien faite dans Langage et silence. C’est un absolu. Mes métaphores sont certes religieuses, 

mais elles sont plus puissantes ainsi” (Id., ibid.: 99). 
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Para o filósofo francês, tal como para Steiner, a leitura encerra, efec-
tivamente, um momento de exílio da acção, que aparta o sujeito leitor 
do mundo prático; todavia, advogará que este primeiro momento não 
esgota de todo o processo complexo que é a leitura. Na verdade, a este 
primeiro momento de passividade (que designa como stase) segue-se um 
segundo momento (envoi) que aproxima o mundo imaginário do texto 
do mundo efectivo do leitor, devolvendo assim a leitura à acção. Ricoeur 
apresenta-nos, pois, uma dialéctica que compreende duas funções anti-
téticas, porventura divergentes, que a leitura assume –  por um lado, a 
interrupção no decurso da acção e, por outro lado, o seu reatamento:

Celle-ci apparaît tour à tour comme une interruption dans le cours de l’ac-

tion et comme un relance vers l’action. Ces deux perspectives sur la lecture 

résultent directement de sa fonction d’affrontement et de liaison entre le 

monde imaginaire du texte et le monde effectif du lecteur. En tant que 

le lecteur soumet ses attentes à celles que le texte développe, il s’irréalise 

lui-même à la mesure de l’irréalité du monde fictif vers lequel il émigre; la 

lecture devient alors un lieu lui-même irréel où la réflexion fait une pause. 

En revanche, en tant que le lecteur incorpore – consciemment ou incon-

sciemment, peu importe – les enseignements de ses lectures à sa vision du 

monde, afin d’en augmenter la lisibilité préalable, la lecture est pour lui 

autre chose qu’un lieu où il s’arrête; elle est un milieu qu’il traverse. 

Ce double statut de la lecture fait de la confrontation entre monde du texte 

et monde du lecteur à la fois une stase et un envoi. L’idéal-type de la lec-

ture, figuré par la fusion sans confusion des horizons d’attente du texte et 

de ceux du lecteur, unit ces deux moments de la refiguration dans l’unité 

fragile de la stase et de l’envoi. Cette unité fragile peut s’exprimer dans le 

paradoxe suivant: plus le lecteur s’irréalise dans la lecture, plus profonde 

et plus lointaine sera l’influence de l’oeuvre sur la réalité sociale (Ricoeur, 

1985: 262-263. Itálico do autor).

Apoiando-me nas investigações de Jennifer Eileen Harris e de Juan 
Maldonado Isla, procurei demonstrar em Iminência do Encontro que a 
mediação ricoeuriana permite harmonizar, não sem a permanência de 
intricadas tensões, o apelo steineriano do sentido do Sentido e a pro-
blematização corrosiva que Derrida opera em torno de tal formulação 
onto-teológica. Assim, entre o cogito exaltado por Descartes e o cogito 
ferido de Nietzsche, coloca Ricoeur um Si mais rico. Todo o pensamento 
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de Ricoeur se fundamenta na promoção de dialécticas, apresentando, 
assim, a sua filosofia da mediação e propondo-se realizar uma ontologia 
do acto, que oscila continuamente entre texto e acção. Paralelamente, 
sabemos, de resto, como a proposta hermenêutica ricoeuriana se funda 
na centralidade do Círculo Hermenêutico, revelando, assim, a estrutura 
constitutiva da apropriação do sentido. 

Neste contexto, o conceito de “atestação” é, para o conjunto das 
questões que aqui nos interessa, de particular importância. É no final 
do prefácio de Soi-même comme un autre que é introduzida a noção de 
atestação, que permite recusar uma abordagem do cogito, tanto em termos 
de “demasiado” como de “não bastante.” Intervindo no fim do confronto 
entre Descartes e Nietzsche, a reflexão ricoeuriana é sucessivamente 
enriquecida, já que beneficia da contribuição de três pensamentos que 
desempenharam um papel decisivo ao longo do percurso filosófico de 
Ricoeur: Jean Nabert, a figura central da tradição reflexiva francesa 
com a qual Ricoeur não cessa de dialogar; Heidegger, interlocutor pri-
vilegiado da reflexão hermenêutica; e Lévinas, o parceiro no plano da 
ética (principalmente nos últimos textos). Com este diálogo múltiplo e 
profícuo, Ricoeur encontra, entre uma “ética sem ontologia” (Lévinas) 
e uma “ontologia sem ética” (Heidegger), a possibilidade de renovação 
do projecto de Nabert de uma reflexão, expondo-a embora a uma her-
menêutica do Si-mesmo que extravasa o quadro de uma filosofia refle-
xiva. Isto conduz o filósofo francês, no fim de Soi-même comme un autre, 
designadamente no capítulo “Vers quelle ontologie?”, a posicionar-se 
frente a Heidegger e a Lévinas, ligando, num duplo movimento, a ates-
tação à injunção, o que o conduz a retomar a reflexão em torno da noção 
de Gewissen por forma a favorecer um desdobramento da ontologia: “si 
l’injonction par l’autre n’est pas solidaire de l’attestation de soi, elle perd 
son caractère d’injonction, faute de l’existence d’un être-enjoint que lui 
fait face à la manière d’un répondant. Se l’on élimine cette dimension 
d’auto-affection, on rend à la limite la méta-catégorie de conscience 
superfétatoire; [...] A Martin Heidegger j’objectais que l’attestation est 
originairement injonction, sous peine que l’attestation perde toute sig-
nification éthique ou morale; à E. Lévinas j’objecterai que l’injonction 
ne soit pas reçue et que le soi ne soit pas affecté sur le mode de l’être-
-enjoint. L’unité profonde de l’attestation de soi et de l’injonction venue 
de l’autre justifie que soit reconnue dans sa spécificité irréductible la 
modalité d’altérité correspondant, au plan des »grand genres«, à la pas-
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sivité de la conscience au plan phénoménologique” (Ricoeur, 1990: 409. 
Itálico do autor); a isto acrescenta Ricoeur uma passagem que suscitará a 
total adesão de Caputo: “Peut-être le philosophe, en tant que philosophe, 
doit-il avouer qu’il ne sait pas et ne peut pas dire si cet Autre, source 
de l’injonction, est un autrui que je puisse envisager ou qui puisse me 
dévisager, ou mes ancêtres dont il n’y a point de représentation, tant ma 
dette à leur égard est constitutive de moi-même, ou Dieu – Dieu vivant, 
Dieu absent – ou une place vide. Sur cette aporie de l’Autre, le discours 
philosophique s’arrête” (Id., ibid.: 409. Itálico do autor).[22] É sobre a 
aporia do Outro que o discurso filosófico se detém, mas é justamente 
no seio de tal labirinto aporético que a imaginação literária inicia o seu 
caminho. Com Soi-même un autre, Ricoeur propor-nos-á uma filosofia 
de orientação fundamentalmente prática, no seio da qual floresce a 
“Pequena Ética”, que o autor considera ser o seu contributo para a filo-
sofia moral,[23] e que nos revela uma hermenêutica do caminho ou do 
desvio que todo o sujeito necessita de trilhar para finalmente se poder 
entender em toda a plenitude e densidade.[24] Poderíamos dizer que a 
presença real steineriana dá lugar ao “Aqui estou eu!” da atestação de 
Ricoeur enquanto “ética da palavra”, aquilo a que, em última análise, 
Steiner chama em Heidegger (1978) uma “política da palavra”.

Tendo cultivado a “via longa da hermenêutica” (que procura enri-
quecer uma “ontologia da compreensão” - demasiada apressada na 
sua óptica - com o périplo pelos signos, símbolos e textos), Ricoeur 
mostrar-se-á interessado no modo sempre complexo como o mundo 
da leitura é passível de ser aproximado do mundo da acção – Du texte 
à l’action. Herdeiro da filosofia reflexiva francesa e situando-se entre a 
Fenomenologia e a Hermenêutica, Ricoeur sublinha de modo insistente 
o carácter necessariamente indirecto (sempre mediado pela compreensão 
do outro) do acesso do sujeito à sua consciência, reconhecendo, pois, a 
necessidade de uma mediação dialéctica através dos signos depositados 

[22] Caputo cita justamente este passo no seu ensaio “God and Anonymity: Prolegomena 

to an Ankhoral Religion”, in: Mark Dooley (ed.) (2003), A Passion for the Impossible. John 

D. Caputo in focus, Albany, State University of New York Press, p. 5.

[23] Cf. Paul Ricoeur (1990), Le Juste, Paris, Esprit, pp. 210-211.

[24] E será nesta linha temática que devem ser incluídos os seus trabalhos em torno do 

justo, recolhidos em obras como Le Juste (1995), Amour et Justice (1990) e La mémoire, 

l’histoire, l’oubli (2000).
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na sua memória e no seu imaginário pela cultura. Reapropriar a dimen-
são ontológica originária do cogito, esquecida pela própria fenomenologia 
husserliana, tal é em suma o tema nuclear da hermenêutica ricoeuriana 
da finitude que, no entanto, se distingue da hermenêutica heideggeriana 
e steineriana pelo facto de seguir um outro caminho, longo e sinuoso, o 
do conflito entre a ontologia e a epistemologia, preparado por toda uma 
análise linguística e semântica dos símbolos, que expressam a própria 
pertença ontológica do sujeito histórico e concreto.

Procurando agora aprofundar um pouco mais a temática da ino-
vação no âmbito do fenómeno literário, o próprio Ricoeur indica que 
La Métaphore Vive (1975) e Temps et Récit (1983, 1984, 1985) são obras 
gémeas, já que, tendo sido publicadas sequencialmente, ambas foram 
concebidas em conjunto. Embora a metáfora se inclua tradicionalmente 
na teoria dos “tropos” (ou figuras do discurso) e a narração na teoria 
dos “géneros” literários, os efeitos de sentido produzidos por uma e por 
outra dizem respeito ao mesmo fenómeno central de inovação semântica. 
Na metáfora, entendida não como substituição pertencente à ordem 
das palavras, mas como tensão entre dois sentidos no plano da frase, 
a inovação consiste na produção de uma nova pertinência semântica 
mediante uma atribuição impertinente (Cf., por exemplo, Interpretation 
Theory. Discourse and the Surplus of Meaning, 1976). Em contrapartida, na 
narração a inovação consiste na criação de uma intriga, através da qual 
fins e causas se reúnem na totalidade temporal de uma acção total e 
completa. Os três volumes tratam, respectivamente, da configuração do 
tempo no relato histórico, da sua configuração no relato de ficção e de 
um “terceiro tempo”, entre o cosmológico e o fenomenológico, que se 
gera com a configuração da intriga. 

O texto literário desvela mundos possíveis que, constituindo igual-
mente modos possíveis de ser, carecem de ser decifrados pelo compro-
misso activo do sujeito leitor: a stasis da leitura é complementa pelo 
ímpeto da provocação que o texto encerra, sendo posteriormente vertida 
em acção através de uma decisão de alguém que declara, muito levina-
sianamente, eis-me aqui.

Na importante entrevista “The Creativity of Language”[25] (incluída 
no livro On Paul Ricoeur: the Owl of Minerva, 2004, da autoria de Richard 

[25] Uma outra entrevista interessante para a análise da identidade narrativa intitula-se “On 

Life Stories” (pp. 157-170) e encontra-se igualmente incluída no volume On Paul Ricoeur: 
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Kearney), encontramos uma explicitação da relação que Ricoeur esta-
belece entre uma hermenêutica da narratividade e a fenomenologia 
da existência no sentido em que o jogo de linguagem (numa acepção 
wittgensteiniana) da narração revela, em última análise, que o sentido 
da existência humana é ele mesmo narrativo; o sentido da existência 
humana reside na capacidade de ser recordado e rememorado no dis-
curso narrativo (aqui Ricoeur secunda as posições de Hannah Arendt).

the Owl of Minerva. Para um tratamento mais exaustivo da importância, em Ricoeur, da 

estrutura narrativa para a constituição da ipseidade, cf. P. Ricoeur, “Life in Quest of Nar-

rative”, in: David Wood (ed.) (1991), On Paul Ricoeur: Narratives and Interpretation, London, 

Routledge, pp. 22-23, em que o filósofo francês afirmará que a vida é uma actividade e 

uma paixão em busca de uma narrativa. Um outro pensador que se deteve longamente 

sobre a centralidade da narrativa é Richard Kearney: pensamos nomeadamente em “The 

Narrative Imagination”, in: Poetics of Modernity: Toward a Hermeneutic Imagination, Atlantic 

Heights, NJ, Humanities Press, 1997; “Narrative Imagination – The Ethical Challenge”, 

in: Poetics of Imagining – Modern to Postmodern, Edinburgh, Edinburgh University Press and 

New York, Fordham Press, 1998, pp. 241-257 e, mais recentemente, On Stories, London/

New York, Routledge, 2002. De um modo similar, Alasdair MacIntyre sustentará que 

a nossa identidade detém uma estrutura narrativa (veja-se, em particular, o livro After 

Virtue, de 1981).
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7. CORAÇÃO INTELIGENTE – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
(ALAIN FINKIELKRAUT, MARÍA ZAMBRANO, IRIS MURDOCH, 
TZVETAN TODOROV E GASTON BACHELARD)

Não terá chegado a altura de passar do descrédito para a restauração ou 

da negação para a afirmação? Mas poder-se-á consertar o que tinha por 

função consertar? A literatura do século XX encenou o seu fim num 

longo e faustoso suicídio, pois se o que se procurava era a auto-aniqui-

lação , tal acontecia porque ainda se existia demais. Ambicionava-se o 

im-poder porque a omnipotência da literatura permanecia, no fundo, 

indubitável, e a ausência – a do Sr. Teste – tornava-se a forma suprema 

da soberania – “Bela divisa de alguém, de um deus, talvez? ‘Decep-

ciono’”, já sugeria Valéry. Urge fazer novamente o elogio da literatura, 

protegê-la da depreciação, na escola e no mundo.

Antoine Compagnon, Para que serve a literatura?[26]

O presente capítulo, intitulado “Coração Inteligente – considerações 
finais”, procedendo a uma recapitulação de alguns aspectos essenciais 
desta primeira parte da monografia, procura fazer cruzar pensamento 
e coração, existencialistas e místicos, filosofia e literatura. Para o efeito, 
convocaremos o diálogo com pensadores como María Zambrano, Iris 
Murdoch, Gaston Bachelard, T. Todorov, Alain Finkielkraut ou Tzvetan 
Todorov. 

Como sublinhámos no capítulo 4, Nussbaum resgatará para a arena 
de reflexão filosófico-literária a ímpar importância das emoções. De resto, 
o título do livro Upheavals of Thought é extraído de À la recherche du temp 
perdu (“L’amour cause ainsi de véritables soulèvements géologiques de 
la pensée.”), sendo que, para além de Proust, Nussbaum recorre não só 
a Emily Brontë, Walt Whitman, James Joyce ou Dante, mas também 
a Espinosa, Platão, Santo Agostinho e Mahler. Na mesma senda, nessa 
demanda de enriquecer os convencionais ditames da razão, outros pen-
sadores valorizaram aspectos não raras vezes negligenciados e que são 

[26] Antoine Compagnon (2010), Para que Serve a Literatura? Porto, Deriva editores, pp. 41-42.
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particularmente fecundos para a análise que aqui podemos ensaiar em 
torno do fenómeno literário. 

7.1. Aquilo que pode a literatura? (Alain Finkielkraut)

A pós-modernidade não é, não pode ser, uma stasis da história, porque 

a pós-modernidade não se poderá eximir à dinâmica imprevisível da 

história, miticamente representada por Cronos, devorador das suas 

criaturas. O limiar da pós-pós-modernidade deve estar a madrugar, se não 

madrugou já, tais são as crises, as injustiças, as contradições, as mentiras 

e as aporias das sociedades, das economias e das culturas pós-modernas. 

E nesse estádio futuro e incerto da história e dos homens, as humanida-

des não podem nem devem ser as vozes subalternas às quais se solicita 

ou se consente uma cosmética pseudocultural e pseudo-estética. Os 

gestores, os economistas e os políticos, com uma ou outra excepção, 

desaparecerão no saguão da história, mas Homero, Sófocles, Platão, 

Virgílio, Ovídio, Dante, Petrarca, Camões, Cervantes, Shakespeare, 

Goethe, Hölderlin, Hegel, Dostoievski, Baudelaire, Borges, Paul Celan, 

etc., continuam e continuarão a irradiar luz como astros inextinguíveis.

Vítor Aguiar e Silva, As Humanidades, os Estudos Culturais,

o Ensino da Literatura e a Política da Língua Portuguesa[27]

Alain Finkielkraut, no sentido de complexificar os ditames da razão 
a que aludíamos atrás, fala a este propósito do “coração inteligente”. 
Influenciado por Hannah Arendt, E. Lévinas, C. Péguy, V. Jankélévitch e 
M. Kundera, Finkielkraut encetará uma corrosiva crítica à modernidade, 
denunciando o privilégio concedido ao presente pelas sociedades moder-
nas e o relativismo cultural que nelas vigora. Pensemos em L’Humanité 
perdue (1996), em que a dolorosa meditação em torno da Shoah ocupa 
um lugar proeminente, e em livros como La Défaite de la pensée (1987) 
ou La Sagesse de l’amour (1984). Neste último, em particular, a sombra 
de Lévinas é explícita, chegando a argumentar que a responsabilidade 
perante o Outro precede o pensamento, de tal modo que é a relação com 
o Outro, e não a reflexão, que funda a auto-consciência, acrescentando, 

[27] Vítor Aguiar e Silva (2010), As Humanidades, os Estudos Culturais, o Ensino da Literatura 

e a Política da Língua Portuguesa, Coimbra, Almedina, p. 91.
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ainda, que o encontro face-a-face inicial é ético. O Outro não é algo que 
o sujeito escolhe conscientemente; ao invés, trata-se de uma presença 
que se lhe impõe de um modo inelutável. 

Essa presença absoluta dirige-se ao nosso ser, antes mesmo de nos 
termos confrontado com a nossa ipseidade. Este novo modo de olhar a 
relação entre o eu e o outro no sentido de uma valorização daquilo a 
que chama a sabedoria do amor acompanhará Finkielkraut na reflexão 
conduzida no seu mais recente trabalho. Un Coeur Intelligent (2010) 
arrisca declarar que a literatura proporciona uma iluminação do ser 
(éclaircissement de l’être, Finkielkraut, 2010: 280), procurando restaurar 
a fractura pós-moderna que aparta a razão do sentimento. De acordo 
com a visão de Finkielkraut, apenas a literatura se revela capaz de res-
ponder à oração do rei Salomão, no Livro da Sabedoria, reclamando que 
lhe seja concedido um coração inteligente. Voltando-se para Arendt e 
pondo em causa a perspectiva steineriana, que sustenta a incapacidade 
humanizadora da literatura, declara altivamente: “Être homme, c’est 
confier la mise en forme de son destin à la littérature” (Id., ibid.: 280). 

Imputando as culpas à ideologia que amordaça a nossa propensão 
para a utopia e nos imobiliza o gesto, a literatura renuncia ao sonho da 
razão e à excessiva abstractização dos sistemas totalitários de grelhas 
de descodificação do real. Com efeito, a colectânea de entrevistas que 
Finkielkraut organizou em 2006, sugestivamente intitulada Ce que peut 
la littérature, visa justamente discutir o poder do romance que reina 
soberanamente indiferente à singularidade e à precariedade dos desti-
nos individuais. Daí que, na sua óptica e ainda que sem garantias, é à 
literatura que urge volver: “Cette médiation [la littérature] n’est pas une 
garantie: sans elle toutefois, la grâce d’un cœur intelligent nous serait 
à jamais inacessible” (Finkielkraut, 2006: 10).

Fazendo gravitar a sua reflexão em torno de nove obras (La Plain-
santerie, de Milan Kundera; Tout passe, de Vassili Grossman; Histoire d’un 
Allemand, de Sebastian Haffner; Le Premier Homme, de Albert Camus; Lord 
Lim, de Joseph Conrad; Cadernos do Subterrâneo, de Fiódor Dostoiévski; 
Washington Square, de Henry James; e Le Festin de Babette, de Karen Bli-
xen), Finkielkraut regressa à temática da alteridade que o ocupou em 
obras anteriores, reportando-se ao impossível sonho da decifração dos 
enigmas do mundo que se faz gesto na alteridade do Outro. E cita as 
palavras de Philip Roth: “I stand around half-amazed by these audacious 
perspectives. I stand there excited…by these stories so unlike my own” 
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(Philip Roth, Operation Shylock); reportando-se ao título junguiano “The 
Uncontrollability of Real Things”, Finkielkraut debruça-se sobre a íntima 
união entre imaginação e fantasma (algo que polarizou a atenção de 
Agamben em Stanze, por exemplo): “la tentative multiforme de sou-
mettre l’ensemble des phénomènes à l’hégémonie du fantasme. Car 
l’imaginaire est double: l’imagination confère à l’homme le pouvoir de 
sortir de lui-même et d’habiter d’autres consciences; le fantasme l’installe au 
centre du monde et lui assujettit les êtres, les choses, les événements; 
l’imagination explore l’immaîtrisable, le fantasme en constitue la néga-
tion; l’imagination prend acte de la pluralité, le fantasme la conjure; 
l’imagination enseigne la modération, le fantasme nourrit la démesure; 
l’imagination relève de l’attention, le fantasme est une production du 
désir” (Finkielkraut, 2006: 31. Meu itálico).

Note-se que Finkielkraut se refere ao riso de Deus formulado por 
Kundera no ensaio “Le sage ne rit qu’en tremblant. Lecture de La Plain-
santerie, de Milan Kundera” (pp. 35-39) e, no ensaio que encerra o 
volume, “La lutte avec l’ange”, a literatura (que é aqui perspectivada 
como uma actividade fantasmática que não conhece interrupção e que 
se alimenta do cinema permanente que é o nosso foro interior) volta 
a emergir como o meio paradigmático através do qual poderemos ter 
acesso a um coração inteligente: “sans littérature, la grâce d’un cœur 
intelligent nous serait à jamais inaccessible” (Id., ibid.: 279). Também 
no prefácio “Vivre selon la nuance?” (título extraordinário que nos 
remete, desde logo, para uma caracterização fiel da essência do literário) 
que introduz o volume Ce que peut la littérature?, Finkielkraut tematiza 
o universo da complexidade, da ambiguidade, da incerteza que pontua 
o universo da literatura. Em última análise, e fazendo menção a Paul 
Ricoeur e ao seu conceito de soi, a literatura possibilita para ele uma 
experiência de mediação e promove uma perpétua travessia pelos sig-
nos e pelos gestos, do texto à acção: “Que saurions-nous de l’amour 
et de la haine, des sentiments éthiques et, en général, de tout ce que 
nous appelons le soi, si cela n’avait été porté au langage et articulé par 
la littérature?” (Id., ibid.: 13). A apologia da verdade literária significa 
uma denegação das verdades imutáveis: “la vérité littéraire contre la 
déclamation, la simplification, les certitudes fixes et l’enchantement 
funeste des abstractions sentimentales” (Id., ibid.: 15). 

Um viver matizado, portanto (para recorrer ao último Barthes, que 
define a literatura como um ofício de nuances), que abraça a ambigui-
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dade e a indeterminação de existências concretas. De resto, o romance 
– notavelmente o exemplo jamesiano – explora incessantemente as 
ambiguidades da existência e, discutindo Disgrace, de Coetzee, Finkielk-
raut afirma: “C’est la littérature, en effet, et non la science politique ou 
la sociologie, qui nous dit que les choses sont plus compliquées que nous 
pensons et qui questionne encore là où nous croyons trop hâtivement 
que les problèmes ont étés résolus. Rien n’est jamais univoque” (Id., ibid.: 
153. Meu itálico).

7.2. A razão poética – da “penumbra tocada pela alegria” 
(María Zambrano)

Também María Zambrano nos fala do outro lado que habita o pensa-
mento. Problematizando o carácter excessivamente abstractizante do 
gesto filosófico, procura o pasmo extático inicial que caracteriza o dizer 
poético, em cuja unidade é possível reconhecer o rasto de uma deriva 
e de um desassossego. Trata-se de, simbioticamente, enlaçar coração 
e entendimento,[28] abraçando uma “penumbra tocada de alegria” (na 
cintilante formulação da própria pensadora espanhola), permitindo-lhe 
deixar de “andar errante, só, perdida, nos infernos da luz.”[29]

Creio que poderíamos aqui pensar, na senda de Pascal, na valori-
zação do l’ésprit de finesse em detrimento do l’ésprit geométrique, o que 
permitiria desvelar ocultas e misteriosas verdades. Para Zambrano, o 

[28] Cf. María Zambrano (1993), A Metáfora do Coração e outros escritos, Lisboa, Assírio & Alvim.

[29] Cf. os seguintes três trabalhos de Fernanda Henriques: “A penumbra tocada de alegria: 

a razão poética e as relações entre a filosofia e a poesia em María Zambrano”, in: Philo-

sophica, nº 11 (Abril de 1998), pp. 49-61; “María Zambrano e as metáforas do coração”, 

in: Poiética do Mundo, Lisboa, Edições Colibri, 2001, pp. 621-631 e “María Zambrano e a 

razão poética: um pensar contemplativo”, incluído no volume monográfico Reflexões em 

torno de María Zambrano, Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 2008, pp. 135-143. Cf., 

ainda, as seguintes obras: Maria de Fátima F. Carvalho (2000), A razão poética: uma leitura 

da crítica da racionalidade em Zambrano, Lisboa, Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa; Maria João Neves (2001), Passagens ou sobre a possibilidade de continuidade entre o 

pensamento e a vida na filosofia de María Zambrano, Lisboa, Universidade Nova de Lisboa; 

Carmen Revilla (1998), Claves de la razón poética. María Zambrano: un pensamiento en el 

orden del tiempo, Madrid, Editorial Trotta e Rosella Prezzo (2006), Pensare in un’altra 

luce. L’opera aperta di María Zambrano, Cortina Raffaelo. A obra antológica de referência 

continua a ser La Rázon en la Sombra. Antología Crítica, organizada por Jesús Sanz Moreno 

(Madrid: Siruela, 2004). 
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coração é, assim, o “Lugar onde se albergam os sentimentos indecifrá-
veis, que saltam por cima dos juízos e daquilo que pode ser explicado. 
É amplo e também profundo, tem um fundo de onde saem as grandes 
resoluções, as grandes verdades que são certezas. E às vezes arde nele 
uma chama que serve de guia através de situações complicadas e difíceis, 
uma luz própria que permite abrir passagem onde parecia não haver 
passagem nenhuma; descobrir os poros da realidade quando esta se 
mostra fechada” (Zambrano, 1993: 22). O que aqui se nota é a apologia 
de uma sabedoria que não brilha perante os olhos, mas que antes se 
oculta e se desvela nas clareiras do bosque (para me servir do título de 
um dos seus livros mais célebres). Como nos diz em El hombre y lo divino, 
a realidade seria, então, o que “permanece indefinível e imperceptível, 
isso que rodeia a consciência, destacando-a como ilha de luz no meio 
das trevas” (Zambrano, 1991: 79).

Estamos perante “realidades sem ser” – a que a linguagem discur-
siva e apofântica não consegue aceder (a metáfora da luz e da visão, 
que decorre do modelo grego de pensamento, colide com a metáfora 
do coração). Importa, pois, explicitar o carácter antitético de dois pólos 
logóicos: por um lado, o pólo logóico do cérebro, subordinado à trans-
parência racional; por outro lado, a sabedoria do coração, que privilegia 
a dimensão de escuta e de abertura ante a opacidade misteriosa e inco-
mensurável do real – promovendo uma comunhão, abrindo o sujeito 
a uma clareira de penumbra, sabendo-se tempo, doação e encontro 
interior. Num registo em que são audíveis os ecos heideggerianos, esta 
escuta atenta ao obscuro pulsar do real é explicitado pelo famoso conceito 
da razão poética que assoma pela primeira vez num artigo datado de 
1937, que versa sobre a poesia de Antonio Machado. Nele se sublinha 
a intimidade com a concretude do real e a consequente perpétua pro-
messa de sentido que um texto como Filosofía y Poesía tematizará com 
particular acutilância.

Debruçando-se sobre a distinção entre filosofia e poesia, a pensa-
dora espanhola afirmará que, se o filósofo abandonou a superfície do 
mundo, o poeta, por sua vez, “enamorado das coisas apega-se a elas, a 
cada uma de elas e segue-as através do labirinto do tempo, da mudança 
sem conseguir renunciar a nada” (Zambrano, 1967: 19).
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7.3. Existencialistas e Místicos: Filosofia e Literatura (Iris Murdoch)

Sobre a distinção entre dizer filosófico e dizer literário também se deteve 
a escritora e filósofa Iris Murdoch. Tendo cultivado os dois discursos, 
sustentou, todavia, a existência de uma demarcação entre as duas racio-
nalidades: entre o rigor e a densidade da razão filosófica, por um lado, 
e a ambiguidade da razão literária, por outro. No âmbito da sua investi-
gação filosófica, Murdoch celebra a sua filiação platónica, investindo na 
tematização de conceitos como o Belo e o Bem (e como entender esta 
valorização de Platão à luz da sua valorização da arte?) e registando um 
espelhamento inequívoco entre arte e estética.

Na óptica de Murdoch, é essencial definir fronteiras, recusando 
a fusão entre géneros, na medida em que nos encontramos perante 
dois registos que obedecem a critérios e a propósitos distintos: a trans-
parência que caracteriza a filosofia contrasta com a opacidade de que 
se alimenta o dizer literário, a univocidade dos conceitos que se quer 
rigorosa e objectiva contrastando com o pélago imagético que serve a 
plurivocidade literária. É nesse sentido que afirma em The Sovereignty 
of Good que “é mais divertido ser um artista do que um filósofo” (1999: 
235. Minha tradução).

Todavia, independentemente da esfera de actuação em que se encon-
tre a trabalhar (filosofia ou literatura), parece-me certeira a asserção 
de Ernst Tugendhat,[30] segundo a qual a antropologia permanecerá o 
centro das preocupações de Murdoch. Tomando de empréstimo o con-
ceito místico de “atenção” proposto por Simone Weil, não deixa de ser 
interessante notar que a autora de Acastos: Two Platonic Dialogues lamenta 
um maior constrangimento da filosofia (subordinada à necessidade de 
uma laboriosa e paciente explicação do real), em que pontua a exigên-
cia da abstracção e a necessidade de uma recapitulação rememorativa 
dos grandes problemas da tradição filosófica: “A habilidade paciente e 
inexorável de nos mantermos com um problema” (Id., ibid.: 232).

A pergunta que se colocará de imediato é a seguinte: será que tal 
exigência e tais postulados normativos, próprios do fazer filosófico, con-
duzem necessariamente a uma limitação das possibilidades do pensar, 
coarctando, assim, o alcance da imaginação? Recusando a linearidade 

[30] Ernst Tugendhat (2004), “Nietzsche e o Problema da Transcendência Imanente”, in: 

Revista Ethica, vol. 11, nº 1 e nº 2, pp. 9-25.
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do existencialismo, do utilitarismo e do pragmatismo, Murdoch valo-
rizará a arte numa linha da argumentação eminentemente platónica: 
não aquela que faz apelo à fantasia subjectiva, mas aquela que promove 
a tolerância e a generosidade. Regressando à dicotomia anteriormente 
explanada, dir-se-ia que se o filósofo procura solucionar problemas, o 
escritor compraz-se em inventá-los demiurgicamente e, ulteriormente, 
disponibiliza essa experiência lúdica à sensibilidade do leitor. Subli-
nhando a centralidade da arte no âmbito do aperfeiçoamento ético do 
sujeito, bem como a soberania do Bem e a atenção como atitude filosófica 
e ética por excelência, Murdoch não ficará indiferente à problemática 
magna da ética que se traduz na interrogação socrática (sobre a qual já 
Nussbaum se detivera): como viver uma vida virtuosa?

A arte, situando-se nos antípodas dos preceitos da reflexão analítica, 
não se eximirá a esta pergunta, uma vez que fulgura enquanto trans-
cendência da subjectividade egotista. A importância da literatura para o 
estudo da condição humana torna-se, assim, evidente: “o mais essencial 
e fundamental aspecto da cultura é o estudo da literatura, visto que ela 
é educação relativamente ao modo como retratamos e compreendemos 
as situações humanas” (Id., ibid.: 34).

Com efeito, e neste contexto, não é de estranhar a declaração de 
Murdoch da superioridade da arte sobre a filosofia e a primazia da lite-
ratura que, alimentando-se da concretude das situações ficcionadas, 
concorre para a nossa salvação individual e colectiva: “Para a salvação, 
tanto colectiva quanto a individual da raça humana, a arte é sem dúvida 
mais importante do que a filosofia e a literatura é o mais importante de 
tudo” (Id., ibid.: 76).

 
7.4. Conclusão: A Literatura enquanto Revelação do Mundo 
(T. Todorov) e o Direito ao Sonho (G. Bachelard)

À rebours das correntes niilistas de um pós-modernismo anti-humanista, 
a mesma tónica optimista atravessa a perspectiva de Tzvetan Todorov 
que manifesta a sua crença nos intangíveis poderes da literatura. No 
importante livro La Littérature en peril, à questão sempre recorrente em 
torno da validade, da pertinência e da utilidade do lugar da literatura 
na nossa sociedade contemporânea responderá Todorov com uma sur-
preendente e singela clareza: “Si je me demande aujourd’hui pourquoi 
j’aime la littérature, la réponse qui me vient spontanément à l’esprit est: 
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parce qu’elle m’aide à vivre. […] la littérature élargit notre univers, nous 
incite à imaginer d’autres manières de le concevoir et de l’organiser. […] 
la littérature ouvre à l’infini cette possibilité d’interaction avec les autres et 
nous enrichit donc infiniment” (20071: 15-16. Meu itálico).

O que pode, então, a literatura? “La littérature peut beaucoup” (Id., 
ibid.: 72). Pode muito, pois ela é revelação do mundo, fazendo o leitor 
ensaiar a travessia de experiências singulares. E, regressando à díade 
filosofia/literatura que tem vindo a acompanhar a nossa argumentação, 
Todorov aproximar-se-á, com efeito, da posição defendida por Murdoch: 
“la philosophie, elle, manie des concepts. L’une préserve la richesse et 
la diversité du vécu, l’autre favorise l’abstraction, qui lui permet de for-
muler des lois générales” (Id., ibid.: 73); ao invés do que sucede com o 
logos filosófico, o escritor não apresenta uma tese, antes propõe, através 
da figuração, hipóteses ao leitor, promovendo um estremecimento do 
sentido: “En figurant un objet, un événement, un caractère, l’écrivain 
n’assène pas une thèse, mais incite le lecteur à la formuler: il propose 
plutôt qu’il n’impose, il laisse donc son lecteur libre et en même tem-
pos l’incite à devenir plus actif. Par un usage évocateur des mots, par 
un recours aux histoires, aux exemples, aux cas particuliers, l’œuvre 
littéraire produit un tremblement de sens” (Id., ibid.: 74).

Reportando-se ao ensaio “Redemption from Egotism. James and 
Proust as spiritual exercises”, de Rorty, que tivemos a oportunidade de 
explorar no capítulo 5, Todorov advogará que a literatura nos permite 
superar o nosso egotismo (entendido como a ilusão de auto-suficiência) 
e que a leitura de romances em particular possibilita a experiência de 
encontro com outros indivíduos, daí defluindo um enriquecimento ou 
um “alargamento interior”: “Ce que les romans nous donnent est, non 
un nouveau savoir, mais une nouvelle capacité de communication, 
avec des êtres différents de nous; en ce sens, il participent plus de la morale 
que de la science. L’horizon ultime de cette expérience n’est pas la vérité 
mais l’amour, forme suprême du rapport humain” (Id., ibid.: 77. Meu 
itálico). De resto, é profundamente significativo que, na sua recente 
autobiografia, intitulada Devoirs et Délices, Todorov sublinhe a urgência 
de aproximar as ciências humanas, não da física, mas da literatura, na 
medida em que esta, ainda que endereçando uma mensagem universal, 
diz sempre respeito a um rosto que se dirige a um outro rosto.

A literatura promove, assim, a Sabedoria da Incerteza: coloca-nos no 
trilho de uma Poética da Obrigação que nos torna capazes de nos colo-
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carmos no lugar do Outro – premissa indispensável do desafio ético. Em 
certa medida, o que procurei defender ao longo da presente monografia é 
que a imaginação literária constitui um meio privilegiado que nos permite 
ultrapassar um pouco mais o abismo de que Husserl fala na sua Terceira 
Meditação Cartesiana – a impossibilidade de o Eu aceder à irredutível esfera 
de um Outro absolutamente singular e inapreensível (e gostaria que este 
argumento ressoasse como um desejo e que este se tornasse tacitamente 
audível ao longo das páginas que se seguirão – uma espécie de rumor 
filosófico que dialogasse com as análises textuais que se seguirão). 

Em suma, estamos perante a primazia da moral sobre a ciência e a 
primazia do amor sobre a verdade. Tal primazia desse saber de sombras 
que é a literatura encontra ímpar ressonância na íntima verdade da obra 
de Gaston Bachelard. No livro Constelações do Coração (Soeiro, 20113), tive 
a oportunidade de me debruçar sobre a dilacerada fidelidade do pensa-
dor francês para com os conceitos (o lado diurno do pensamento que a 
ciência corporiza) e para com as imagens (o lado nocturno que a poesia 
desvenda). Nesta divisão que, de resto, o próprio pensador reconhece, 
interessa-nos, não tanto a fase diurna no âmbito da epistemologia (Le 
nouvel esprit scientifique, de 1934, ou La philosophie du non, de 1940), mas 
sobretudo a fase nocturna em torno da imaginação poética, os devaneios 
e os sonhos: em suma, em torno das criações artísticas, em cuja produção 
bibliográfica se podem incluir os seguintes títulos: La psychanalyse du feu 
(1937), L’Eau et les rêves (1942), L’Air et les songes. (1943), La terre et les 
rêveries de la volonté (1948), La poétique de l’espace (1957), La poétique de 
l’a rêverie (1961). 

Para o autor de Le Droit de Rêver, uma espécie de secreto alquimista, 
procurando dirimir todas as contradições pulsantes do seu imaginar, o 
instante poético instaura uma temporalidade em tudo distinta da durée 
de índole bergsoniana. Há como uma fulguração instantânea de uma 
simultaneidade de intuições – algo que me faz pensar na poesia verti-
cal de Roberto Juarroz. O próprio Bachelard sentencia: “le temps de la 
poésie est vertical” e, um pouco antes: “La poésie est une métaphysique 
instantanée. En un court poème, elle doit donner une vision de l’univers 
et le secret d’une âme, un être et des objets, tout à la fois” (Bachelard, 
1983: 224-225).[31] Sempre assaltado pela tensão entre ciência e poesia, 

[31] Sobre a obra de Bachelard, cf. François Dagognet (1986), Bachelard, Lisboa, Edições 

70, Jean Starobinsky (1984), “La double légitimité”, in: Revue International de Philosophie, 
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Bachelard entregar-se-ia às rêveries, decidindo encerrar a sua produção 
poética através de um devaneio diante da chama de uma vela – La 
Flamme d’une Chandelle (estamos aqui perante a valorização do espírito 
poético expansivo, em cujo seio as experiências íntimas contradizem 
fatalmente a experiência objectiva).  

Ambos, Bachelard e Todorov (na senda do que fazem os diversos 
autores que fomos convocando nesta primeira parte consagrada à expli-
citação do enquadramento teórico), encenam cada um à sua maneira 
uma apologia da literatura. Defendendo o irredutível direito ao Sonho 
que é a utopia da literatura, incitam-nos a mergulhar num arrebata-
mento pelo encontro, tornando-os sonhadores de devaneios e eternos 
aprendizes de Ícaro.[32]

38, pp. 231-244 e Michel Serres (1970), “La réforme et les sept péchés”, in: L’arc, 4, pp. 

5-13. Em Portugal, tem sido a investigadora Ana Gaspar quem mais detalhadamente tem 

analisado a obra de Bachelard. Cf. particularmente as seguintes obras: Entre o Conceito e a 

Imagem: o Lugar da Psicanálise na Obra de Gaston Bachelard, Lisboa, CFCUL, 2010 e Ciência, 

Psicanálise e Poética em torno de Gaston Bachelard, Lisboa, CFCUL, 2008.

[32] Cf. Raissa Vasques de Santa Brigida (2009), “O instante poético-ontológico de Ícaro: 

uma análise a partir de conceitos bachelardianos”, in: Reflexão, 34 (95) (Janeiro/Junho 

de 2009), pp. 103-106.
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8.AINDA NÃO E PORÉM JÁ:
O PRIMADO DA ÉTICA EM DER TOD DES VERGIL (1945),
DE HERMANN BROCH

“A obra de arte sem objectivo ético não tem legitimidade.”

Hermann Broch[33]

8.1. Hermann Broch: um poeta à sua revelia

Hermann Broch (1886-1951) terá sido um dos escritores do século XX 
que, de forma mais intensa, corporizou a dimensão dilemática subjacente 
ao interminável diálogo entre a arte e a vida. Disso é eco intenso o seu 
próprio exemplo biográfico: não nos esqueçamos que o período da sua 
formação intelectual e artística coincidiu com a ascensão do nazismo na 
Alemanha e que, tendo sido forçado a emigrar para o Reino Unido e, 
posteriormente, para os Estados Unidos (após ter sido preso em Viena 
em 1938, aquando do Anschluss),[34] aí interrompeu a sua actividade 
literária e filosófica para prestar auxílio aos inúmeros refugiados vindos 
do Velho Continente que buscavam porto de abrigo.[35] Será justamente 
este imperativo ético que norteará a sua acção e a cujo exigente crivo 
sujeitará a validade do seu próprio labor artístico. As tensões pulsantes 
que atravessam indelevelmente o seu itinerário intelectual e humano 
procuram responder, de um modo tacteante, ao indigente desamparo 
metafísico do seu tempo e à concomitante falência de valores que, de 

[33] Vide: “[E]s hat das Kunstwerk ohne ethisches Ziel keine Geltung mehr”, Hermann 

Broch (1975), James Joyce und die Gegenwart (Rede zu Joyces 50. Geburtstag), in: Schriften 

zur Literatur 1. Kritik, in: Kommentierte Werkausgabe, hrsg. von Paul Michael Lützeler, Bd. 

9/1, Frankfurt am Main, Suhrkamp, p. 89.

[34] Em 1938, aquando da reelaboração de uma terceira versão de Der Tod des Vergil, Broch foi 

feito prisioneiro pelos nazis, tendo continuado a laborar nessa obra. Mercê da intervenção 

de James Joyce, Stephen Hudson, Thomas Mann e Albert Einstein, o escritor austríaco 

consegue chegar a Londres e, posteriormente, a Nova Iorque.

[35] Assinale-se, igualmente, a redacção de uma Declaração em favor de uma Democracia 

Mundial, em 1941, já no exílio.
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acordo com a sua leitura crítica, esculpia o rosto cansado de uma Europa 
esvaziada de alma.

Este pensamento de tempos sombrios aproxima-se inegavelmente 
do cepticismo civilizacional assumido por outros pensadores coevos, 
mas o testemunho brochiano, pela pregnância dos seus contornos e 
pela radicalidade dos seus postulados éticos, singulariza-se dos demais. 
O comovido discurso de 1936 (incluído no volume Das Geweissen der 
Worte), proferido por Elias Canetti por ocasião do seu quinquagésimo 
aniversário, é um exemplo esclarecedor de uma tal singularidade.[36]

O rigoroso imperativo ético a que o autor de Massenwahntheorie se 
subordina está ligada a um profundo sentimento de culpabilidade que, 
como o próprio confessa na sua autobiografia psíquica, se aproxima 
de Kafka.[37] De resto, o conjunto de reflexões expendidas no ensaio 
“Mythos und Altersstil” (1947), a propósito de Kafka, poderia ser apli-
cado, com total propriedade, ao próprio Broch, bem como ao dilacera-
mento interior experimentado pelo seu Vergílio: “Er [Kafka] ist an dem 
Punkt des Entweder-Oder angelangt: entweder vermag Dichtung zum 
Mythos vorzustoßen, oder sie hat ihren Bankrott zu erklären. Kafka, in 
der ahnenden Erfassung einer neuen Kosmogonie, der Ahnung jener 
neuen Theogonie, deren Erstellung ihm aufgetragen war, im Ringen mit 
seiner Liebe zur Literatur und seinem Abscheu vor dem Literarischen, 
verzweifelnd and der schließlichen Untauglichkeit jeglichen künsleri-
schen Bemühens, kam letztlich zu dem Entschluß (gleichwie Tolstoj, 
der sich vor die gleiche Entscheidung gestellt sah) sich aus der Literatur 
zurückzuziehen, und folgerichtig ordnete er letztwillig die Vernichtung 
seines Werkes an, kompromißlos im Bewußtsein eben jener kommen-
den Welt-totalität, deren mythische Vorschau ihm Verliehen worden 
war” (Broch, 19752: 230).[38] Compulsar a obra brochiana em toda a sua 
amplitude implica ter presente um complexo e prismático pensamento 
que congrega as mais diversas vertentes: da teoria dos valores à psicologia 
de massas, da filosofia política à crítica cultural. A tematização brochiana 

[36] Cf. Elias Canetti (1983), “Hermann Broch. Rede zum 50. Geburtstag. Wien, November 

1936”, Das Gewissen der Worte. Essays, München, Hanser Verlag, pp. 9-22.

[37] Cf. Hermann Broch (1999), Psychische Selbstbiographie, editado por Paul Michael Lützeler, 

Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1999).

[38] Esta passagem funcionaria, na óptica de Arendt, como uma espécie de “auto-interpre-

tação dissimulada”. Cf. Arendt, 1968, p. 117-118.
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do declínio dos valores (Zerfall des Wertes) e a perda do sentido ecoam 
a filosofia nietzschiana e a morte de Deus, proclamada pelo Louco em 
Die fröhliche Wissenschaft (1882). A morte de Deus teria, assim, acarre-
tado o naufrágio do sentido e o estilhaçamento de uma unidade que, 
outrora, tudo a si reclamava: “Das Absolutheitsverlustes, das Problem 
des Relativismus, für den es keine absolute Wahrheit, keinen absoluten 
Wert und somit auch keine absolute Ethik gibt” (Broch, 19772: 195). 

Na óptica brochiana, a desagregação dos valores constitui o corolário 
lógico de um processo de secularização do Ocidente que culminará na 
morte de Deus e na decorrente errância do sentido.[39] Pressente-se nesta 
linha de argumentação a sombra tutelar de Nietzsche, mas, como esclare-
cido por Heidegger, a sentença nietzschiana “Deus morreu”, significando 
a desvalorização dos valores supremos, permanece ainda refém da gre-
lha conceptual da metafísica; sendo uma proclamação profundamente 
niilista, resume-se a um platonismo invertido, marcado indelevelmente 
pelo esquecimento do Ser.

O sopro fresco das mais altas montanhas a que Nietzsche se referia 
implicou o desmoronamento do supra-sensível e o relativismo axiológico 
que se manifesta na idolatria do Belo, abrindo caminho à sedução vazia 
do Kitsch, ao “alegre apocalipse” que se seguiu. O Kitsch constituiria, para 
Broch, o mal no sistema de valores de arte, de acordo com os postulados 
que explana no ensaio Das Böse im Wertsystem der Kunst (1933), a que 
nos reportaremos mais adiante. Broch considera a perda da fé que se 
seguiu à Idade Média, como um processo de degradação de valores. É 
nesta medida que a Idade Média se lhe afigura como a época-modelo, 
como atesta a seguinte passagem extraída da obra Die Schlafwandler: “das 
Mittelalter besaß das ideale Wertzentrum, auf das es ankommt, besaß 
einen obersten Wert, dem alle Werte untertan waren: den Glauben an 
den christlichen Gott […] der Mensch mitsamt seinem ganzen Tun, 
bildete einen Teil jener Weltordnung, die bloß Spiegelbild einer ekkle-
siastischen Hierarchie war, in sich geschlossenes und endliches Abbild 
einer ewigen und unendlichen Harmonie” (Broch, 19781: 496).  

[39] A influência nietzschiana em Broch está ainda pouco explorada. Cf. Jean-Paul Bier 

(1974), Hermann Broch et “la Mort de Virgile”, Paris, Libraire Larousse, pp. 166-173. Vide 

especialmente a comparação entre Der Tod des Vergil e Also Sprach Zarathustra: “Comme 

l’oeuvre de Broch, Zarathoustra est une sorte de Gesamtkunstwerk, inclassable selon les 

catégories traditionelles de l’histoire des genres littéraires, réunissant à la fois des élements 

épiques, lyriques, dramatiques, didactiques et conçu selon des principes musicaux” (p. 169).
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É esta fragmentação do mundo e do sentido unitário  que conduz o 
ser humano a um sentimento de solidão. Tanto a trilogia Die Schlafwan-
dler (1930-1932),[40] como o romance Die Schuldlosen (1951), reflectem 
formalmente essa desagregação e essa perda de unidade, já que ambos 
os projectos mesclam diferentes vozes e épocas, ilustrando a perda da 
totalidade que caracteriza a época moderna. A ausência de um valor 
unificador (a fragmentação axiológica) conduz à solidão do indivíduo, 
aquilo que designa por estado crepuscular (Dämmerzustand) – conceito-
-chave tematizado ao longo da sua obra. 

O sentimento de solidão leva o homem à sedução da integração na 
massa, que assim lhe proporciona um sentimento de conforto. Como 
argumenta em Massenwahntheorie. Beiträge zu einer Psychologie der Politik: 
“Der Mensch im Dämmerzustand ist vor allem deswegen bereit, sich in 
die Masse einzugliedern, da ihn das Gefühl völliger Einsamkeit irratio-
nale Werte suchen lässt, wie sie ihm durch das Gefühl der Verbundenheit 
mit der Masse gegeben werden” (Broch, 1979: 79). Nesta obra Broch 
faz radicar a sua reflexão política sobre as massas (e a manipulação de 
que elas são alvo) no princípio antropológico do estado crepuscular – o 
estado em que o homem, abandonado à sua solidão e assim despido de 
consciência ética, se encontra mais próximo de se juntar à massa (fica 
aqui clara a diferença em relação à ética heideggeriana, segundo a qual 
a ética consiste em escutar o Ser e não em confundir-se com o Mitsein). 
A desagregação axiológica de um mundo em que impera a ausência 
do sentido está, de resto, bem patente na trilogia Die Schlafwandler, 
sendo que a diversidade de registos que aí se observa (oscilando entre 
um lirismo inspirado e a abstracção ensaística) constitui, desde já, a 
aspiração à totalidade e à simultaneidade que viria a caracterizar o seu 
magnum opus.

A noção de totalidade é, em Broch, indissociável da problemática 
do conhecimento. A reflexão aturada que Broch empreende em torno 
do tempo e da morte encontra-se indelevelmente ligada à questão da 
totalidade e do absoluto. Na óptica brochiana, só através do conheci-
mento poderia o ser humano suplantar a finitude. Assim se compreende 
o interesse de Broch numa simultaneidade passível de transmutar o 
tempo-enquanto-sucessão em experiência de co-existência. O fulgor 

[40] A trilogia em apreço é constituída por Pasenow oder die Romantik: 1888, de 1930; Esch 

oder die Anarchie: 1903, de 1931; e Huguenau oder die Sachlichkeit: 1918, de 1932.
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irradiante da sua escrita subordinar-se-á à exigência da totalidade do 
conhecimento e à superação da finitude e da morte. Nesta primeira 
fase do seu pensamento,[41] a obra de arte, ao contrário da ciência e 
da filosofia, logra assumir-se como espelho dessa totalidade almejada. 
Igualmente decisiva é a sua noção de um “absoluto terreno” (das irdisch 
Absolute), no sentido de um misticismo em que se funda a relação entre 
imanência e transcendência. Conceito complexo, repleto de múltiplos 
matizes, esse Absoluto que pertence à Terra configura a dialéctica entre 
mortalidade e imortalidade, entre transitoriedade e eternidade, sendo 
a sua função descrita nos termos que se seguem por Arendt: “the func-
tion of the earthly absolute is to conquer death in life, countering the 
“world pregnant with death” by confronting it with the ego, which 
in its nucleus, in its cognitive nucleus, knows itself as immortal. […] 
Broch clings to his early and basically Christian conviction that death 
and perishability are rooted in the world, but immortality and eternity 
are anchored in the ego, so that life which seems to us mortal is in truth 
immortal and the world which seems to us eternal is in truth the prey 
of death” (Arendt, 1968: 141).[42]

Dir-se-ia segundo as suas próprias palavras que, em todos os seus 
romances, espreita a “pretensão epistemológica”, advogando que o 
romance, ao explorar o fluxo da consciência, é capaz de apreender o 
domínio do irracional. É indesmentível a crítica que move à produção 
romanesca coetânea, exceptuando-se aqui o modo encomiástico como 
se reporta às obras de Joyce e de Kafka. Broch reporta-se à epopeia 
joyciana que se centra num dia como todos os outros (16 de Junho de 
1905), na vida de um homem banal, Leopold Bloom, em Dublin no 
princípio do século XX. Será esta situação banal que Joyce irá prolongar 
pelas 1200 páginas de Ulysses (1914-1921), o que nas contas de Broch, 
em James Joyce und die Gegenwart (1932), se cifra no seguinte: “Dezoito 
horas de vida são descritas em 1200 páginas, o que significa 75 páginas 
por hora, mais do que uma página por cada minuto, quase uma linha 

[41] Sobre a reflexão teórica de Broch, cf. Paul Michael Lützeler/Michael Kessler (eds.) 

(1988), Brochs theoretisches Werk, Frankfurt am Main, Suhrkamp.

[42] Para um aprofundamento deste conceito, Cf. Barbara Picht (2008), “Das Religiöse und 

das Irdisch Absolute in Brochs Geschichtstheorie”, in: Recherches Germaniques, nº 5, pp. 

203-212, bem como o subcapítulo 4, “IV. The Earthly Absolute”, de “Hermann Broch. 

1886-1951”, incluído em Men in Dark Times, de Arendt, 1968, pp. 140-151.
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por segundo.”[43] Todavia, para Broch, Ulisses nada tem de realista, na 
medida em que logra metamorfosear o banal numa “tal força luminosa 
que o seu brilho não ilumina só a figura do herói”, mas também a época 
inteira e, assim, a totalidade da existência e da condição humana.”[44]

Neste importante ensaio, posteriormente incluído em Dichten und 
Erkennen, a literatura fulgurava, ainda, como “tarefa e acção míticas”, 
propugnando um “novo mythos”; porém, no emblemático ensaio Hof-
mannsthal und seine Zeit afastar-se-á desta posição. Não podemos amputar 
esta postura crítica da Weltanschauung em que se inscreve, nomeadamente 
o topos da Sprachkritik, da insuficiência da palavra que tanto preocupou 
os escritores da Viena fin-de-siècle, de Musil a Rilke, de Hofmannstahl a 
Canetti, lançando um manto de dúvida sobre o instrumento de que o 
escritor e o pensador se serviam para exercer o seu ofício.

O ambicioso desiderato perseguido por Broch jogava-se, efectiva-
mente, num pêndulo que fazia oscilar a sua reflexão e a sua prática 
artística num movimento que o levava da poesia ao conhecimento e do 
conhecimento à acção: não é em vão que, para a primeira antologia dos 
textos teóricos de Broch em dois volumes, editada por Hannah Arendt, 
o primeiro volume ostenta o título Dichten und Erkennen e o segundo 
Erkennen und Handeln, pondo em cena justamente a relação entre poe-
sia e conhecimento, ulteriormente complementada pela relação entre 
conhecimento e acção (é, no fundo, a problemática da transição da 
sabedoria trágica à sabedoria prática examinada por Ricoeur a que me 
reportei na primeira parte do presente estudo, a que acresce o recurso a 
uma ontologia da acção, conducente a uma hermenêutica do Si-mesmo 
e a uma ética da palavra; trata-se, enfim, de enquadramento reflexivo 
que me parece capaz de superar o Paradoxo de Cordélia explanado por 
Steiner). É este complexo conjunto de reflexões filosóficas, literárias e 
éticas que será objecto de meditação em Der Tod des Vergil e é esse diálogo 
pulsante e intricado entre essas múltiplas vertentes que deverá presidir 
a uma leitura atenta do texto brochiano. 

Um exemplo paradigmático de como esse conjunto de preocupações 
se encontrava em conflituante gestação em Der Tod des Vergil é a própria 
génese do livro. Escrito ao longo de nove anos (1936-1945), a obra 

[43] Vide: “Wenn sechzehn Lebensstunden auf 1200 Seiten beschrieben werden, das ist 75 

Seiten pro Stunde, mehr als eine Seite für jede Minute”, Broch, 19751, p. 70.

[44] Id., ibid..
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conhece diversas versões iniciais que, posteriormente, vão ser buriladas 
até ao ano do seu acabamento. As versões iniciais incluem as seguintes 
composições: “Die Heimkehr des Vergil” (1936); uma segunda versão 
sem título (1937); “Erzählung vom Tode” (1938); “Die Heimfahrt des 
Vergil” (1938-1940) e “Der Tod des Vergil” (1940-1945).[45] O próprio 
Broch, em Autobiographie als Arbeitsprogramm”, explicou a génese da 
obra em termos pessoais:

Ich hatte meine dichterische Tätigkeit, soweit sie exoterisch an das Publi-

kum gerichtet gewesen war, zugunsten der Völkerbundarkeit aufgegeben 

gehabt, weil ich einsehen gelernt hate, daß man sich keine Hoffnungen 

mehr machen durfte, duch eine literarische Publikumsbeeinflussung dem 

historischen Ablauf eine andere Richtung geben zu können oder auch nur 

das Geringste zu solcher Richtungsänderung beizutragen. Aber die innern 

metaphysischen Impulse zur Dichtung waren trotzdem geblieben, und je 

unentrinnbarer sich das äußere Geschehen gestaltete - 1937 gab es über 

die verhängnisvolle Richtung dieses Geschehens keinen Zweifel mehr - 

desto stärker wurden jene inneren Impulse: der Tod war uns, die wir nun 

gewissermaßen am Rande des Konzentrationslagers lebten, plötzlich so 

handgreiflich nahe gerückt, daß die metaphysische Auseinandersetzung mit 

ihm schechterdings nicht mehr aufschiebbar war. Und so begann ich 1937, 

beinahe gegen meinen eigenen Willen, sozusagen als Privatangelegenheit 

des eigenen Seelenheiles, mit einem strikt esoterischen Buche, dem Vergil 

(Broch, “Vergil (1937-1940)”, apud Lützeler, 1985: 183).

A despeito da sua desilusão sobre a incapacidade de a arte literária 
poder influir activamente nos acontecimentos históricos, desencanto 
esse que viria a desaguar na sua renúncia à literatura, o facto é que o 
surgimento de circunstâncias históricas concretas e de grande gravidade 
(nomeadamente a barbárie dos campos de concentração), aliadas aos 
renovados impulsos metafísicos que sentia, conduziam Broch ao con-
fronto com a morte e à sua tematização literária. A composição do seu 
Vergil esotérico, afigurando-se como a “ocasião privada de salvação da 
própria alma”, brotava quase contra a sua própria vontade (“beinahe 
gegen meinen eigenen Willen”), surgindo aqui a ideia recorrente do 

[45] Cf. Paul Michael Lützeler (ed.) (1976), Materialien zu Hermann Broch »Der Tod des Vergil«, 

Suhrkamp taschenbuch, Frankfurt am Main.  
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poeta à revelia, a que Arendt fizera menção na sua obra Men in Dark 
Times (1968):

In terms of Broch’s biography, the phrase “reluctant poet,” insofar as it 

expresses a conflict, probably applies primarily to the period after The Death 

of Vergil. In this book the dubiousness of art in general became the thematic 

content of a work of art itself; and since the completion of the work coinci-

ded with the greatest shock of the age, revelation of massacres in the death 

camps, Broch henceforth forbade himself to continue creative writing, and 

thus cut himself off from his accustomed mode of resolving all conflicts. 

In regard to life, he conceded absolute primacy to action, and in regard to 

creativity, to knowledge. Thus the tension between literature, knowledge, 

and action assailed him daily and almost hourly, permanently affecting his 

everyday life and his everyday work (Arendt, 1968: 112-113).

 
Uma tal tensão existencial jamais será resolvida por Broch e se o 

conjunto da sua obra atesta esse profundo e insanável conflito interior, 
Der Tod des Vergil corporiza, de forma magistral, essa tensão. Em Utopia 
e Disincanto. Storie, speranze illusioni del moderno (1999), Claudio Magris 
descreve a complexidade da obra brochiana da seguinte forma: “A morte 
de Virgílio possui um extraordinário poder de evocar os fios essenciais 
da vida, do amor, da angústia, da culpa, da felicidade, do sonho e da 
morte. Broch foi capaz de escrever uma obra verdadeiramente ousada 
e, ainda assim, compreensível, repleta de problemas filosóficos e de 
uma tensão cognitiva, tendo ainda desaguado num canto lírico; logrou 
criar uma linguagem que, embora densa de conceitos e de construções 
abstractas e, por vezes, pesada, resolve-se em música e parece voltar às 
fontes originais da expressão” (Magris, 1999: 223).

8.2. A demanda da unidade

À semelhança de outras obras monumentais como Der Mann ohne Eigens-
chaften de Musil, Der Zauberberg de Thomas Mann, Ulysses de Joyce ou 
À la recherche du temps perdu de Proust, Der Tod des Vergil é uma daquelas 
opera magna que procuram retratar o fresco de toda uma época, captando 
o seu Zeitgeist, o testemunho fiel de uma época polimórfica. Poderíamos, 
porventura, utilizar a designação de Robert Ernst Curtius e encarar o 
livro de Broch como um Überroman: um super-romance que, cultivando 
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a predominância das ideias e do pensamento, proporciona uma visão 
enciclopédica da época em que se ancora, constituindo-se enquanto um 
colossal inventário da cultura ocidental.[46] E se, na verdade, na obra 
brochiana podemos surpreender essa súmula cultural, não é menos certo 
de que aí nos afastamos, quer da arquitectura do super-romance, quer 
do roman-fleuve de índole proustiana, quer ainda do romance alegórico-
-metafísico que nos legou Kafka. Estamos, pois, perante uma obra de 
difícil catalogação: para o próprio Broch,[47] A Morte de Virgílio seria um 
romance lírico ou um romance sinfónico, um longo poema[48] cujo 
assombroso fôlego se dilatava ao longo de mais de quinhentas páginas.[49]

Trata-se, em última análise, de uma imensa obra literária de pendor 
lírico com profundas implicações filosóficas e que, com os seus quatro 
andamentos (a utilização da imagem musical é proposta pelo próprio 
escritor), propõe ao leitor uma viagem espiritual e mística, onde se 
problematiza de um modo candente a própria essência da arte. A Morte 
de Virgílio descreve as últimas dezoito horas do poeta romano Virgílio 
moribundo: inicia-se com a sua chegada ao porto de Brindisi e termina 
com o seu falecimento, na tarde do dia seguinte, no palácio de Augusto. 
Obra arquitectada como um poema sinfónico, a sua forma obedece a 
uma estrutura quaternária, subordinada a quatro capítulos que fun-
cionam como quatro andamentos que, por sua vez, correspondem, 
simbolicamente, a quatro elementos (a água, o fogo, a terra e o éter): “I 
Wasser – Die Ankunft” [Água – A Chegada] (pp. 11-70); “II Feuer – Der 
Abstieg” [Fogo – a Descida] (pp. 71-218); “III Erde – Die Erwartung” 

[46] Robert Ernst Curtius (1926), “Les Faux Monnayeurs”, in: Die Neue Rundschau, 37, p. 655.

[47] Por diversas vezes, Broch debruçou-se sobre Der Tod des Vergil, assumindo uma postura 

de crítico perante a sua própria obra. Cf. “Bemerkungen zum Tod des Vergil”, pp. 473-477; 

“Technische Bemerkungen zum Stil im Tod des Vergil”, pp. 478-483; “Stillprobleme im Tod 

des Vergil”, pp. 484-489.

[48] Vide a própria classificação de Broch: “Der Tod des Vergil ist ein Gedicht und nichts 

anderes”, p. 493.

[49] Poder-se-á, ainda assim, legitimamente considerar-se esta obra um romance (a despeito 

da rarefacção do enredo diegético), se o perspectivarmos à luz do sentido lato que lhe 

conferiu Friedrich Schlegel em “Gespräch über die Poesie” (1800), encarado como uma 

obra abrangente e totalizante: como total poïesie, uma espécie de um “género” absoluto 

por vir. George Steiner chegou a integrar o romance brochiano naquilo a que chama o 

“género pitagórico”. Cf. George Steiner (1967), “The Pythagorean Genre”, Language and 

Silence, London, Faber and Faber, pp. 78-94.
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[Terra – a Expectativa] (pp. 219-412) e “IV Äther – Die Heimkehr” [Éter 
– o Retorno] (pp. 413-454). Ao longo do livro, assistimos à repetição de 
variações musicais que regressam ao núcleo temático da morte – isotopia 
essencial na obra em apreço. 

Socorrendo-se da utilização do monólogo na terceira pessoa, comen-
tário lírico de si próprio (como ele próprio definiu), procede-se a uma 
meditação sobre as profundezas do Eu, das suas angústias e das suas 
hesitações existenciais. O próprio registo estilístico que Broch adopta 
em Der Tod des Vergil, particularmente as longuíssimas frases que uti-
liza, servirá um propósito bem preciso e está ao serviço da demanda da 
unidade.[50] Em O Livro Por Vir (1959), no ensaio dedicado a Broch, no 
subcapítulo intitulado justamente “A Morte de Virgílio: em busca da 
unidade”, Maurice Blanchot argumentará argutamente neste sentido, 
mostrando como os procedimentos técnico-compositivos (nomeada-
mente a construção das frases a que se poderia acrescentar a utilização 
do ritmo) concorrem para a perseguição dessa totalidade, aquilo a que 
Broch chamaria Totalitätserfassende Erknenntnis: “O ideal de Broch seria 
poder exprimir, simultaneamente e como que numa única frase, todos 
os movimentos opostos, mantê-los em oposição abrindo-os ao mesmo 
tempo à unidade, e mais ainda: abraçar, a cada instante e por ocasião 
de cada acontecimento e até de cada palavra, numa simultaneidade que 
nada deve ao desenvolvimento temporal, a imensidade do todo, que 
é o seu desígnio. Se tantas das suas frases atingem um comprimento 
desmedido (os especialistas afirmam que são as mais longas da língua 
alemã), é porque cada uma delas quereria esgotar o mundo, quereria 
passar por todos os níveis da experiência, quereria unir de cada vez tudo 
o que se defronta, crueldade e beleza, vida e morte, instante e eternidade, 
mas não consegue acabar, pois a reversão perpétua do para ao contra, 
o esforço para não trair as pulsações incessantes, o surdo trabalho das 
palavras contra as formas prematuramente completadas, arrastam-no 
para repetições infinitas e para amplificações que o uso privilegiado dos 
substantivos torna ainda mais compactas” (Blanchot, 1984: 131-132). 

Blanchot sublinha a aspiração à unidade e à simultaneidade, demons-
trando que o projecto literário e filosófico de Broch se plasma no que 

[50] Vide: “Die Länge des Satzes ist genau durch die Länge des Absatzes vorgeschrieben. 

»Ein Satz – ein Gedanke, ein Gedanke – ein Satz«. […] Jeder Satz versucht, eine lyrische 

Darstellung der stilistischen Einheit als solcher zu sein”, Broch, “Stilprobleme im Tod des 

Vergil”, in: Der Tod des Vergil, 1994, p. 498.
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se poderia designar pela utopia da temporalidade absoluta, isto é, no 
desejo de captar o instante sempre fugidio numa formulação que, com 
propriedade, nos recorda o desiderato da obra lispectoriana. Prossegue 
assim Blanchot: “é para a unidade que o seu livro não cessa de tender, 
através do desespero, das incertezas e das experiências negativas. A 
busca da unidade foi a grande paixão de Broch, o seu tormento, a sua 
nostalgia: a unidade, a esperança de atingir o ponto em que o círculo 
se fecha, quando aquele que foi demasiado longe adquire o direito de 
se voltar para trás e de surpreender, como um todo unido, as forças 
infinitamente opostas que o dividem” (Id., ibid.: 130). E, mais adiante, 
insistindo na temática da unidade: “A morte de Virgílio: canto fúnebre, 
Requiem mas que […] nos convida quase com ternura a forçar as portas 
do terror, para descermos, precedidos pela nossa memória amante, até 
esse ponto onde se realiza a felicidade ou a sabedoria do círculo. Estra-
nha felicidade, obscura felicidade de que também Hofmannsthal nos 
falou: ‘Quem conhece a potência do círculo, não mais teme a morte’, 
e Rilke, que é da mesma família: ‘Gosto que o círculo se feche, quando 
uma coisa se une à outra.’ ‘Não há nada de mais sábio que o círculo.’ 
‘O anel é rico pelo seu retorno’” (Id., ibid.: 135). 

No início desse auto-comentário lírico, transportado pelas ondas 
do mar (cujo movimento mimetiza as vagas de memória que visitam 
o protagonista) que o conduzirão à morte, o poeta latino interroga-se 
sobre se deve destruir a Eneida. A primeira parte, “A Chegada – Água”, 
centrar-se-á sobre a entrada na baía de Brindisi: guiado por Lysanias, 
imagem de Virgílio-infante, Virgílio é conduzido por entre os rumores 
da multidão através dos bairros mais miseráveis da cidade, visão que 
causará uma forte impressão no poeta. Na segunda parte, “A Descida” 
– Fogo”, Virgílio sucumbe a um estado febril, em que se dá conta do 
fracasso da sua existência e da inutilidade da sua obra. A terceira parte, 
“A Expectativa – Terra”, põe em cena as discussões dialécticas entre 
Virgílio e os amigos e, por fim, o terceiro capítulo, “O Retorno – Éter”, 
concretiza a resolução dialéctica de todas as antinomias anteriormente 
explicitadas, coincidindo com a morte do poeta, apresentando-se aqui 
uma visão mística da existência. 

A declarada rarefacção diegética é aqui mitigada pela exploração 
labiríntica da subjectividade de um Eu em permanente estado de inqui-
rição: a interrogação essencial, porém, diz respeito à dicotomia ética/
estética, na medida em que considera a sua obra um produto de uma 
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aspiração estética que, potencialmente, é passível de minar a dimensão 
ética cujo primado cumpre reconhecer no labor artístico. É porque a 
beleza é dotada de um poder demoníaco que tudo absorve que Virgílio 
se sentirá dilacerado entre a perfeição estética e a função ética da obra, 
aquilo a que o poeta W. B. Yeats, no poema The Choice, chamou suges-
tivamente a escolha entre a perfeição da vida ou a perfeição da obra.[51] 

Denuncia-se, pois, a ilusão da beleza (“die Schönheit und gar die von 
der Kunst getragene Schönheit sehr bald ihre Wirking verliert”,[52] em 
favor conhecimento. Num discurso agónico próprio de uma personagem 
em crise, Virgílio anuncia: “»Mein Ziel?...das Wissen, die Wahrheit…alle 
Zeiel liegen dort…die Erkenntnis…«” (DTV: 299),[53] esclarecendo que, 
afinal, o desiderato da primazia do conhecimento foi gorado: “»Ich aber 
habe nicht einmal den ersten Schritt zur Erkenntnis getan, nicht einmal 
den Ansatz zu einem ersten Schritt…unstimmig ist es, unstimmig war 
alles«” (Id., ibid.: 299-300).[54]

A díade que contrapõe beleza ao conhecimento, aqui meridiana-
mente enunciada, encontra ao longo do livro diversas reverberações 
em dicotomias, sendo a mais importante a dicotomia entre a não-arte 
(Unkunst) e a arte genuína (echte Kunst): a não-arte envolve um fútil 
narcisismo e uma dimensão ornamental e superficial que se esgota no 
frívolo cultivo da beleza, aqui despojada de uma radicação ética: “das 
unkeusch Selbstgenießerische, das Schönheitsverspielte und Wirkungs-

[51] Vide: “The intellect of man is forced to choose/Perfection of the life, or of the work,/

And if it take the second must refuse/A heavenly mansion, raging in the dark./When all 

that story’s finished, what’s the news?/In luck or out the toil has left its mark:/That old 

perplexity an empty purse,/Or the day’s vanity, the night’s remorse” W. B. Yeats (2007), 

“The Choice”, Poems of William Butler Yeats, Raleigh, NC, Hayes Barton Press, p. 344. 

[52] Hermann Broch  (1994 [1945]), Der Tod des Vergil, Frankfurt am Main, Suhrkamp, p. 

129. Doravante assinalado por DTV, seguido do número de página. As citações, no origi-

nal, serão apresentadas no corpo do texto, ao passo que a respectiva tradução portuguesa 

será inserida na nota-de-rodapé. Vide: “a beleza nascida da arte, perde logo muito do seu 

efeito” (Hermann Broch (1987), A Morte de Virgílio, Tradução de Maria Adélia Silva Melo, 

vol.I, Lisboa, Relógio d’Água, p. 150). Doravante assinalado por: AMV, seguido do volume 

e do número de página.

[53] Vide: “O meu objectivo?...o conhecimento, a verdade…ali se encontram todos os 

objectivos…o conhecimento…” (AMV, vol. II, p. 100).

[54] Vide: “Mas não dei sequer o primeiro passo para atingir o conhecimento, nem sequer 

fiz a tentativa de dar o primeiro passo…é incongruente, é tudo incongruente” (AMV, vol. 

II, p. 100).
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bedachte” (Id., ibid.: 134); esta mera idolatria do Eu apenas pode condu-
zir a um caminho ilusório cujo único fito seria escapar da solidão: “ein 
Schein-Weg ein Ausweg aus der Einsamkeit” (Id., ibid.: 134); ao passo 
que a arte genuína, libertando-se do solipsismo que sempre a ameaça, 
se traduz no cultivo de uma autêntica comunidade entre os mortais: 
“nicht jedoch der Anschluß an die Menschengemeinschaft, den die 
echte Kunst in ihrem Menschheitsstreben sucht” (Id., ibid.: 134-135).

A aguda assumpção do fracasso ético em que se terá cifrado, afinal, 
a sua obra conduzirá Virgílio, numa primeira instância, à deliberação 
de destruir o manuscrito da Eneida, numa lógica de sacrifício em que 
a morte do autor e da obra se enlaçariam de modo inextricável, e em 
que a poesia se revela como “a mais estranha de todas as actividades 
humanas, a única consagrada ao conhecimento da morte” (“dieser 
seltsamsten aller menschlichen Tätigkeiten, der einzigen, die der Tode-
serkenntnis dient”, p. 77). A resolução de queimar a Eneida ocorre no 
seguinte passo:

oh, es war das Gebot alles Getane zu vernichten, alles, was er je geschrie-

ben und gedichtet hatte, zu verbrennen, oh, alle seine Schriften mußten 

verbrannt werden, alle und auch die Äneis; so hörte er es im Unhörbaren, 

doch ehe er der Gebanntheit sich entwand, mit der er zu dem Gebäudesims 

hinstarrte, zu der regungslos dort hockenden Scheinvogelreihe, da rann es 

wie eine unmerkliche Welle dort über das entfärbte Gefieder, fließend und 

ätherisch wehend, eine Welle und noch eine, und plötzlich, gleichsam in 

einer Gischt von Lautlosigkeit, war der Schwarm aufgeflogen, gleichsam 

unfliegend emporgehoben und ins Unsichtbare zerstäubt (Id., ibid.: 167).[55]

O romance põe em cena duas mundivisões dicotómicas, apre-
sentando o confronto entre as verdades da noite e as certezas do dia, 
entre a pretensão de Virgílio (que deseja destruir a sua obra) e Plotius, 
Lucius e, particularmente, Virgílio, que desejam salvá-la, procurando 

[55] Vide: “oh, era a ordem de abolir tudo o que tinha feito, tudo o que tinha escrito ou 

cantado, de queimar, oh, todos os seus escritos tinham de ser queimados, todos e também 

a Eneida; foi o que ouviu no inaudível, mas antes de se libertar da estupefacção com que 

tinha olhado para a fila imóvel de semi-aves pousadas nas cornijas do edifício, uma vaga 

imperceptível pareceu rolar sobre a pálida plumagem, correndo e ondulando etereaente, 

uma vaga e outra vaga, e de repente, numa espuma de silêncio, o bando tinha erguido voo, 

como que elevando-se sem voar, e dissolveu-se na invisibilidade” (AMV, vol. II, p. 193).
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conservar os valores do Estado e a importância da Eneida na glorifica-
ção desses valores. Subjacente a esta dicotomia estaria, decerto, um 
confronto mais amplo entre uma Roma temporal e uma Roma espiri-
tual, destino de todo o Ocidente, entre o paganismo e o cristianismo 
emergente. De resto, o Leitmotiv “ainda não e no entanto já” (noch nicht 
und doch schon), que percorre o livro como um baixo contínuo, aponta 
para uma época de transição (“die Zeitenwende”, lê-se no romance), 
para uma confluência de duas eras (a antiguidade pagã e a era cristã) 
e teria sido nesse mundo em metamorfose que Broch teria encontrado 
a inspiração para retratar a conturbada e trágica época histórica que 
lhe coube testemunhar. 

Para Augusto, a Eneida, porque celebra a grandeza do povo romano, 
já não pertence a Virgílio: “»Dein Werk ist Rom, und darum ist es 
Besitz des römischen Staates, dem du dienst, wie wir ihm alle zu 
dienen haben… bloß das Ungetane gehört uns allein, vielleicht auch 
das Fehlgeschlagene und Erfolglose; was aber einmal wahrhaft getan 
ist, das gehört allen, das gehört der Welt«” (Id., ibid.: 295).[56] A esta 
argumentação responde Virgílio com uma dimensão existencial, insis-
tindo na incompletude da sua obra: “»Cäsar, mein Werk ist ungetan; 
es ist erschreckend ungetan, und niemand will mir dies glauben!« […] 
ich überschaue mein Leben, und ich sehe das Ungetane darin.«” (Id., 
ibid.: 205-206).[57] 

Em última análise, as posições antitéticas simbolizam o antago-
nismo entre o mundo finito e temporal, personificado por Augusto, e 
o mundo infinito e intemporal representado por Virgílio. O imperador 
argumenta: “»Höre mich, Vergil, höre mich, der ich dein Freund und 
zugleich Kenner deines Werkes bin: voll erhabenster Erkenntnis is dein 
Gedicht; Rom is in ihm ausgebreitet, und du umfassest Rom ebensowohl 
in seinen Göttern, wie in seinen Kriegern, wie in sienen Landleuten, 
du umfassest seinen Ruhm wie seine Frömmigkeit, du umfaßtest den 
römischen Raum in seiner Gänze, und du umfaßtest die römische Zeit, 
welche inaufreicht bis zu dem gewaltigen troischen Ahnherrn, denn 

[56] Vide “Já não é obra tua, é obra de todos nós, sim, nesse sentido todos contribuímos, e 

afinal é a obra do povo romano e da sua grandeza” (AMV, vol. II, p. 93)

[57] Vide: “César, a minha obra não está feita; está terrivelmente incompleta, e ninguém 

quer acreditar no que eu digo! […] olho para a minha vida e só lá vejo o inacabado!” 

(AMV, vol. II, p. 95).
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alles hast du festgehalten…ist dir dies nicht Erkenntnis genug?«” (Id., 
ibid.: 300).[58]

A resposta de Virgílio não é menos pregnante, acentuando, uma vez 
mais, o ponto central da sua argumentação, nomeadamente a inépcia 
revelada pela poesia face ao apelo do conhecimento: 

»– Festgehalten? festhalten... oh festhalten...ja, alles habe ich festhalten 

wollen, alles was geschehen ist, alles was geschieht... und so hatte es nicht 

gelingen können.«

»– Es ist dir gelungen, mein Vergil.«

»– Ungeduldig war ich nach Erkenntnis... und darum wollte ich alles aufs-

chreiben... denn das ist Dichtung; Ungeduld nach Erkenntnis ist sie, dies 

ist ihr Wunsch, und darüber hinaus vermag sie nicht zu dringen…« (Id., 

ibid.: 300).[59] 

A pretensão seria que o poema alcançasse o conhecimento, mas 
o que Virgílio verifica é que o poema impede justamente um tal desi-
derato: “»Das Gedicht…ich muß zum Wissen gelangen…das Gedicht 
steht vor dem Wissen, es steht mir im Weg«” (Id., ibid.: 311).[60] É esta 
linha de argumentação que Virgílio irá repetir aquando do seu diálogo 
com Plotius e Lucius. O poeta romano reconhece que o que pensara 
ser a realidade se revelou, afinal de contas, mera beleza: “ich dachte, 
es sei Wirklichtkeit, und es war Schönheit… Dichtung entstammt der 
Dämmerung” (Id., ibid.: 243); e é por isso que declara que a Eneida é 
indigna, desprovida de verdade, meramente bela e é por essa razão que 

[58] Vide: “Escuta, Virgílio, escuta, sou teu amigo como conheço a tua obra: o teu poema 

está repleto de sublime conhecimento; nele se divulga Roma, e tu abranges Roma tanto 

nos seus deuses como nos seus guerreiros, nos seus povos, abranges a sua fama como a 

sua santidade, abranges o espaço romano no seu todo, abranges o tempo romano, que 

remonta ao seu poderoso antepassado troiano, tudo isso tu fixaste…não é isso conheci-

mento que te baste?” (AMV, vol. II, p. 100).

[59] Vide: “Fixar? Fixar…oh, fixar…sim, tudo isso eu quis fixar, tudo o que aconteceu, tudo 

o que acontece…e não consegui. […] Estava impaciente de conhecimento…e por isso quis 

escrever tudo…porque isso é a poesia; ah, impaciência pelo conhecimento é o que ela é, 

é este o seu desejo, e é incapaz de ir mais longe…” (AMV, vol. II, p. 101).

[60] Vide: “O poema…tenho de chegar ao conhecimento…o poema encobre o conheci-

mento, barra-me o caminho. […] Ah, fixar a vida, para nela encontrar a alegoria da 

morte” (AMV, vol. II, p. 113).
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solicita que lhe prometam que se iriam comprometer a queimar a sua 
obra: “die Äneis ist unwürdig… ohne Wahrheit… nichts als schön… 
ihr seid meine Freunde… ihr werdet sie verbrennen… ihr werdet die 
Äneis verbrennen für mich… versprecht…«” (Id., ibid.: 244). Atente-
-se aqui na abundante utilização das reticências, procedimento que 
procura espelhar um discurso já profundamente fragmentado, a lingua-
gem estilhaçada pelo estado febril e alucinatório em que se encontra o 
protagonista-moribundo.

O primado da ética, absolutamente central para a argumentação de 
Virgílio e para o horizonte geral da obra, traduz-se na recusa de uma 
concepção da arte pela arte e na afirmação do dever ético de entrea-
juda entre os mortais: a responsabilidade do cantor estaria, assim, inti-
mamente ligada à sua responsabilidade em relação ao conhecimento 
(“Die Verantwortung des Sängers, seine Erkenntisverantwortung”, p. 
22). Todo o genuíno labor poético estaria, assim, subordinado ao dever 
terreno de socorrer e de prestar auxílio. Virgílio sente-se dilacerado por 
reconhecer a sua incapacidade para uma tal ajuda activa (“Unfähig war 
er zur tätigen Hilfe, unfähig war er zur liebenden Tat”, Id., ibid.: 145).

Sem esse lastro ético, o poeta permaneceria Orfeu encarcerado na 
prisão da arte, produzindo meras criaturas de fábula (Fabelwesen), incapaz 
de se transformar em portador da genuína salvação:

Und nichts anders mußte es um Orpheus und um sein Gedicht bestellt 

gewesen sein, da er ein Künstler, da er ein Dichter gewesen war, ein 

Bezauberer der Lauschenden, Sänger wie Hörer gleicherweise dämme-

rungsumfangen, er wie sie dämonisch der Schönheit verhaftet, dämonisch 

trotz seiner göttlichen Gabe, ein Rauschbringer, doch nicht ein Heilsbringer 

der Menschen – und das durfte er niemals werden: der heilsbringende 

Führer nämlich hat die Sprache der Schönheit abgestreift, er ist unter 

ihre kalte Oberfläche, unter die Oberfläche der Dichtung gelangt, er ist 

zu den schlichten Worten vorgedrungen, die kraft ihrer Todesnähe und 

Todeserkenntnis die Fähigkeit gewonnen haben, an die Versperrtheit des 

Nebenmenschen zu pochen, seine Angst und seine Graumsamkeit zu 

beruhigen und ihn der echten Hilfe zugänglich zu machen, er ist vorge-

drungen zu der schlichten Sprache unmittelbarer Güte, zur Sprache der 

unmittelbaren menschlichen Tugend, zur Sprache der Erweckung. War es 

nicht auch eben diese Sprache, die Orpheus gesucht hatte, als er, Eurydike 

zu suchen, sich aufgemacht hatte zum Abstieg ins Schattenreich? war 
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nicht er gleichfalls ein Verzweifelter gewesen, einer, der des Künstlers 

Ohnmacht zur Bewältigung menschlicher Pflicht erkannt hat? Oh, wen 

das Schicksal in den Kerker der Kunst geworfen hat, der vermag diesem 

kaum mehr zu entweichen (Id., ibid.: 130).[61] 

Recusando a beleza como finalidade em si mesma, seria na proximi-
dade da morte que a verdadeira arte, no seu anelo pelo conhecimento, 
se cumpriria efectivamente. Importa salientar que o insanável litígio 
entre arte e não-arte que se desenha em Der Tod des Vergil ecoa de um 
modo íntimo as posições teóricas explanadas no já mencionado ensaio 
Das Böse im Wertsystem der Kunst (1933). Aqui se defende que a obra 
de arte procura superar a morte (Aufhebung des Todes) através de uma 
experiência de intemporalidade, ao passo que o Kitsch é simplesmente 
uma fuga da morte. Veja-se o seguinte excerto do ensaio em apreço, 
que poderia muito bem ser uma fala do Virgílio brochiano: “Man muss 
Aufhebung des Todes und Flucht vor dem Tode unterscheiden, Erhellung 
des Irrationalen und Flucht vor dem Irrationalen. Der Kitsch befindet 
sich auf der Flucht, er befindet sich ständig auf der Flucht ins Rationale” 
(Broch, 19752: 152).

Ecoando as posições perfilhadas pelo seu Virgílio, Broch desfere 
uma poderosa crítica à arte pela arte. Na sua óptica, o Kitsch mais não é 
do que a confusão entre a categoria ética e a categoria estética – como 
vimos os dois pólos da tensão permanente que percorre Der Tod des Ver-

[61] Vide: “ébrio encanto de uma unidade, que perdura com o canto, mas não mais. E não 

deve ter sido diferente do que aconteceu com Orfeu e o seu poema, porque ele tinha 

sido artista, porque tinha sido poeta, um mago enfeitiçando quem o escutava, bardo e 

ouvintes igualmente rodeados pelo crepúsculo – ele, tal como eles, demoniacamente preso 

nas malhas da beleza, também ele demoníaco apesar dos seus dons divinos, portador da 

ebriedade, mas não portador da salvação para a humanidade – e isso nunca ele poderia 

vir a ser: é que o guia portador da salvação despojou-se da linguagem da beleza, penetrou 

abaixo da sua fria superfície da poesia, avançou até às palavras simples, que graças à sua 

proximidade da morte e ao seu conhecimento da morte, adquiriram a faculdade de bater 

à porta das almas aprisionadas do seu próximo, acalmando o seu medo e a sua crueldade, 

e tornando-o acessível à ajuda genuína; avançou até à linguagem simples da espontânea 

bondade, à linguagem da espontânea virtude humana, à linguagem do despertar. Não era 

precisament esta a língua que Orfeu tinha procurado, quando, em busca de Eurídice, se 

preparou para a descida ao reino das sombras? Não tinha ele sido também um desesperado, 

uma pessoa que entendeu a impotência do artista no cumprimento do dever humano? 

Ah, aquele que o destino lançou para o cárcere da arte dificilmente poderá escapar dele” 

[…] (AMV, vol. I, p. 151).
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gil: “Das Wesen des Kitsches ist die Verwechslung der ethischen mit der 
ästhetischen Kategorie, er will nicht »gut«, sondern »schön« arbeiten, 
es kommt ihm auf den schönen Effekt an” (Id., ibid.: 150). É o mal 
radical em sentido kantiano, constituindo uma fuga à morte. Também 
em “Einige Bemerkungen zum Problem des Kitsches”, Broch denuncia 
o culto da decoração por si mesma, da beleza pela beleza, enquanto 
mero comprazimento no efeito narcotizante do estético, a perversão do 
sentido da obra de arte, afirmando, em termos lapidares, que a “deusa 
da beleza na arte é a deusa do Kitsch.”[62] Estaríamos, assim, perante o 
esquecimento, não do Ser – como queria o filósofo da Floresta Negra, 
mas da ética – pedra de toque do pensamento brochiano. A concepção 
de Broch concretiza-se, assim, no postulado segundo o qual a estética 
seria a concretização da ética.

Na senda de outros estudos seminais,[63] poder-se-ia aproximar a 
posição brochiana (que, como já notámos, se plasma no primado do Bem 
sobre o Belo) e as suas reflexões em torno do Kitsch da crítica que Lévi-
nas endereça à estética e à obra de arte. Para o efeito, dever-se-á tomar 
em perspectiva o ensaio La realité et son ombre (1948), fazendo-se notar, 
todavia, a ressalva segundo a qual a posição levinasiana em torno da arte 
sofre uma complexa evolução ao longo da sua produção filosófica.[64] 
Para Lévinas, ecoando uma linha de argumentação platónica, o original 
é já cópia. Postula-se que a arte é substituição do real, verificando-se 
uma subtracção ao tempo na imagem estética. O que Lévinas procura 
questionar é a idolatria do Belo e, nessa medida, se compreende a ati-
tude céptica em relação ao poder desvelador da arte em contraposição 
ao que que podemos observar, com notável pregnância, em Heidegger, 
nomeadamente no conhecido ensaio “Der Ursprung des Kunstwerkes”, 
em que se defende que a “essência da arte é o pôr-se-em-obra da verdade 

[62] Vide: “Die Göttin der Schönheit in der Kunst ist die Göttin des Kitsches”, H. Broch, 

“Einige Bemerkungenzum Problem des Kitsches. Ein Vortrag”, in: Dichten und Erkennen 

(Band I), 19551, p. 303.

[63] Cf., particularmente, os seguintes ensaios da obra Um Pensar para o Outro. Estudos sobre 

Emmanuel Lévinas, de Cristina Beckert, Lisboa, CFLUL, 2008: “Da obliteração: reflexões 

levinasianas sobre a obra de Sosno” (pp. 91-99) e “O Bem para além da »Idolatria do 

Belo«” (pp. 101-112).

[64] Cf. a Parte II do capítulo 3 da seguinte obra de Cristina Beckert, Subjectividade e Diacronia 

no Pensamento de Lévinas, Lisboa, CFUL, 1998.
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do ente.”[65] Para Lévinas, a obra de arte é uma forma de nos “arrancar 
do mundo”. No ensaio “La réalite et son ombre”, incluído  em Les impré-
vus de l’histoire, afirma: “O poeta exila-se a si mesmo da cidade. […] Há 
algo de mau e de egoísta e de covarde no gozo artístico. Existem épocas 
nas quais se pode ter vergonha, como de fazer festejos em plena peste” 
(Lévinas, 1994: 125). 

Sabemos como, mais tarde, a posição lévinasiana conhecerá novos 
contornos: a arte passa a ser entendida enquanto dom, enquanto dádiva 
ao totalmente Outro, sendo essa alteridade surpreendida por Lévinas na 
poesia de Celan e na escultura de Sacha Sosno. A partir desse ponto de 
viragem, assistimos a uma aproximação entre arte e ética, atribuindo-se 
à obra de arte uma iniludível dimensão ética.[66] De facto, tanto Celan 
como Sosno utilizam nas suas obras uma técnica de obliteração. Em 
Sosno, somos confrontados com a densidade de rostos vazios ou rostos 
ocultados por blocos de pedra, como por exemplo em Tête aux quatre 
vents (1980) ou em Grande Venus (1984): tais procedimentos artísticos 
procurariam denunciar, não só a devastação do mal, o escândalo do sofri-
mento e o vigente tempo de inumanidade, mas também a falta originária 
que caracteriza a condição humana. Emboram possam ser lidas sob um 
prisma ontológico no sentido da incompletude que, intrinsecamente, 
permeia o nosso ser-no-mundo, haverá ainda margem interpretativa 
para ler estas obras no sentido de uma mutilação do Rosto e esvazia-
mento de uma densidade ontológica plena – crítica à Era do Vazio das 
sociedades hodiernas. Há aqui um apelo que, interrompendo o silêncio 
do egotismo narcísico, parte em busca de um Outro. Como diz Lévinas, 
“a obliteração […] obriga a falar” (“L’oblitération […] fait parler. Elle 
invite à parler” (Lévinas, 1990: 28). E, assim, a contemplação da obra de 
arte deverá ser perspectivada enquanto des-inter-essamento (dés-inter-
-essement), que faz estremecer a obsessão ontológica pela perseverança 
no ser de que falava em De l’évasion (1935). 

Por sua vez, também em Paul Celan podemos vislumbrar um movi-
mento complexo que nos conduz da ética do silêncio a uma poética do 

[65] Cf. Martin Heidegger (1977), “Der Ursprung des Kunstwerkes” (1935/36)”, in: Holzwege, 

Band 5, Gesamtausgabe. I Abteilung: veröffentlichte Schriften 1914-1970, Frankfurt am 

Main, Vittorio Klostermann, pp. 1-74.

[66] Cf. Cristina Beckert (2002), “Da obliteração: reflexões levinasianas sobre a obra de 

Sosno”, in: Philosophica, 19/20, pp. 279-289.
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encontro:[67] uma das vozes poéticas mais singulares do século XX, Celan 
aceitou, na indigência da época, a responsabilidade do labor poético. 
Indevelmente marcado pela experiência do inumano, o poeta escreve 
a partir da memória dolorosa da Shoah, infirmando, assim, o veredicto 
de Adorno, para quem redigir um poema após Auschwitz seria um 
acto bárbaro.[68] Solicitando uma singular experiência de leitura, como 
sublinhará Gadamer, na sua feliz formulação: “Quem sou eu, quem és 
tu?”,[69] a palavra celaniana, obedecendo a um movimento que vai do seu 
“Já-não ao seu Ainda-e-sempre”,[70] constitui uma verdadeira Gegen-Wort, 
uma contra-palavra. Simultaneamente conduzido ao limiar do dizível e 
habitando um “princípio dialógico” (a que não terá sido alheia a influên-
cia que sobre ele exerceu a filosofia dialógica de matriz judaica, desig-
nadamente o pensamento de Lévinas), é porque nenhuma palavra das 
já ditas lhe serve que Celan entoará a sua “canção no deserto” (Ein Lied 
in der Wüste), não se furtando a contemplar a dor que habita na “ferida 
do tempo” (die Narbe der Zeit). De Mohn und Gedächtnis a Fadensonnen, 
passando por Von Schwelle zu Schwelle e por Atemwende, esta é uma poesia 
que se afirma às margens de si mesma no limiar do emudecimento e que, 
ainda assim, funda a possibilidade de dizer a esperança: uma esperança 
contra a esperança (“Hoffnung auf die Hoffnung”), como diria o próprio 
Broch. Um dizer poético opaco e elíptico que, esculpido por penumbras, 
se revela avesso às pretensões da completude e que é adensado pelo uso 
criativo e radical, operado no seio da própria linguagem. Radicalizando 
a experiência da linguagem e empreendendo uma perpétua demanda 
do Outro, a obra celaniana não cessa de iluminar o pungente paradoxo 
que se plasma no imperativo ético de exprimir o indizível. Recusando 

[67] Cf. Carlos João Correia/Cristina Beckert/Maria João Cantinho/Ricardo Gil Soeiro (eds.) 

(2014), Paul Celan: Da Ética do Silêncio à Poética do Encontro, Lisboa, CFUL.

[68] Em “Poetry as Perjury: The End of Art in Broch’s Der Tod des Vergil and Celan’s Ate-

mwende” (pp. 201-216), Peter Yoonsuk Paik procura ler a obra brochiana à luz de dois 

célebres decretos contra a arte: por um lado, a ars poetica interdicta de Adorno, enquanto 

injunção ética que questiona a legitimidade da existência da arte num mundo de barbárie 

(no texto “Kulturkritik und Gesellschaft”, de 1951), e o fim da arte proclamado por Hegel 

nas suas Vorlesungen über die Ästhetik.

[69] Cf. Hans-Georg Gadamer (1973), Wer bin Ich und wer bist du? Ein Kommentar zu Paul 

Celans Gedichtfolge “Atemkristall”, Frankfurt am Main, Suhrkamp.

[70] Paul Celan (1996), “O Meridiano”, Arte Poética – O Meridiano e outros textos, trad. port. 

João Barrento e Vanessa Milheiro, Lisboa, Cotovia, p. 56. 
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o pretenso hermetismo de que copiosamente o acusavam, Celan encara 
as suas composições poéticas como uma mensagem numa garrafa ou 
um aperto de mãos, testemunho de uma inalievável alteridade: “Mas o 
poema fala! Mantém viva a memória das suas datas, mas – fala”, lemos 
em O Meridiano.[71] É esta dimensão da poesia celaniana que Lévinas 
decide privilegiar,[72] a absoluta responsabilidade pelo totalmente Outro 
que se plasma no célebre verso Die Welt ist fort, ich muss dich tragen: “O 
mundo está longe, é preciso que eu te carregue.”[73]

Postulando a primazia do conhecimento em detrimento do efeito 
narcotizante proporcionado pela beleza enquanto fim último da não-
-arte, quase poderíamos afirmar, levinasiamente, que a ética seria, para 
Broch, a Filosofia Primeira. Como nos diz no ensaio James Joyce und die 
Gegenwart, a missão do poético consuma-se num conhecimento passí-
vel de abarcar a totalidade (Mission einer totalitätserfassenden Erkenntnis), 
a aspiração à unidade – que constitui um dos temas essenciais da obra 
brochiana. O modo lírico permitiria dissolver os constrangimentos tem-
porais, aproximando-se à tão almejada totalidade.[74] Com propriedade, 
pois, se poderia caracterizar o  caminho de Die Schlafwandler a Der Tod 
des Vergil como uma evolução do romance poli-histórico e gnosiológico 
para um lirismo musical,[75] como uma busca da simultaneidade unifi-
cadora ou do “espaço unitário do presente contínuo” (Einheitsraum einer 
Gleichzeitigkeit), como lhe chama em Die Mythische Erbschaft der Dichtung. 

A demanda empreendida por Virgílio, durante as 18 horas que ante-
cedem a sua morte, dá conta dessa aspiração à unidade e da superação 
do mundo finito rumo à intemporalidade. Tal libertação dar-se-ia no 

[71] Paul Celan (1996), “O Meridiano”, Arte Poética – O Meridiano e outros textos, trad. port. 

João Barrento e Vanessa Milheiro, Lisboa, Cotovia, p. 56.

[72] Cf. E. Lévinas, “Paul Celan: De l’être à l’autre”, in: Noms Propres, Montpellier, Fata 

Morgana, 1976, pp. 49-56.

[73] Cf. a estimulante leitura derridiana deste verso na obra Carneiros. O diálogo ininterrupto: 

entre dois infinitos, o Poema, Coimbra, Palimage, 2008.

[74] Vide o seguinte parágrafo do ensaio Die mythische Erbschaft der Dichtung: “Denn im Lyr-

ischen ist das Erwachen der Seele vergorgen, der mythische Weckruf, von dem die Seele 

den Befehl empfängt, die Augen zu öffnen, um Kraft eines solchen Augen-Blicks und in 

ihm den Zusammenhang des Seins zu schauen, zeitlos” (Broch, 19752: 205).

[75] Cf. Marianne Charrière-Jacquin (1987), “Zum Verhältnis Musik-Literatur im Tod des 

Vergil”, in: Hermann Broch – Das dichterische Werk: Neue Interpretationen, ed. Michael Kessler 

and Paul Michael Lützeler, Tübingen, Stauffenburg, 1987, pp. 7-18.
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momento em que a “serpente do tempo” (die Schlange der Zeit, p. 520), 
simbolizando a totalidade cósmica, sendo o devir temporal superado 
pela perfeita simultaneidade, consumada pelo círculo que se fecha – para 
recuperar novamente Blanchot. 

Enquanto poema sinfónico, Der Tod des Vergil constitui a tentativa 
brochiana de traduzir a simultaneidade da experiência, “a unidade da 
vida na sua totalidade”, uma totalidade que, em última análise, só na 
morte se poderia verdadeiramente consumar.[76] A conclusão do livro 
dá conta dessa abolição da finitude e da visão mística que tinge o seu 
pensamento e que, se na leitura de Arendt, se firma no panteísmo 
espinoziano, na óptica de Maria João Cantinho, se aproxima das visões 
extáticas de Mestre Eckart e dos Hinos à Noite de Novalis.[77]

Como entender, porém, uma tal reconciliação dos contrários e reuni-
ficação com o Todo, palco onde todas as antinomias se resolvem,[78] à luz 
das interrogações aporéticas levantadas ao longo do romance em torno 
da própria legitimidade da obra de arte? É justamente neste sentido que, 
na esteira de Karl Menges,[79] Jürgen Heizmann detecta uma fraqueza 
no seio da arquitectura formal da obra, que decorre do próprio esforço 
de terminar o romance: é como se Virgílio tivesse de abandonar os seus 
escrúpulos estéticos para que Broch pudesse completar a sua obra: “In 
the novel, the artistic problem is not resolved. That Virgil is finally able 
to accept the inevitable incompleteness of every work of man, to abstain 
from the destruction of his epos and to present it to Augustus out of 

[76] Aqui a centralidade da morte coloca-nos num solo em que também germina a ontologia 

heideggeriana com o seu Sein-zum-Tode e o centro de gravidade da poesia rilkiana, atenta 

aos seres humanos enquanto Todgebärer, aqueles que em si mesmos albergam a morte, 

revelando-se esta enquanto realidade funda que existe, desde sempre, no embrião no nosso 

ventre. Já fizemos menção à centralidade filosófica que Broch consagra à morte em Der Tod 

des Vergil. Importaria, porém, salientar que a centralidade dessa presença encontra logo no 

início do romance, aquando da caracterização do próprio protagonista, caracterizado nos 

seguintes termos: “das Zeichen des Todes stand auf seine Stirne geschrieben” (DTV: 11); 

“o poeta da Eneida que tinha o sinal da morte desenhado na fronte” (AMV, vol. I, p. 12). 

[77] Cf. Maria João Cantinho (2003), “Hermann Broch: O Poeta Relutante”, in: Revista da 

História das Ideias, vol. 24, p. 486.

[78] O pensamento brochiano foi, certeiramente, caracterizado por Maria Filomena Molder 

como sendo um pensamento antinómico. Cf. O Absoluto Que Pertence à Terra, Lisboa, Ven-

daval, 2005, p. 10.

[79] Karl Menges (1980), “Bemerkungen zum Problem der ästhetischen Zeitgenossenschaft 

in Hermann Brochs Der Tod des Vergil”, in: Modern Austrian Literature, 13.4, p. 42.
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friendship, offers a reconciliation raised to the level of the universally 
human, but is not capable of eliminating the literary-theoretical aporias” 
(2003: 198).

A aporia permanece, assombrando o magnum opus de Broch. O pró-
prio autor austríaco constituiria a personificação de uma tal aporia, poeta 
relutante (Wider Willen), oscilando entre a crença na arte enquanto nos-
talgia do absoluto e o absoluto primado da ética – aquilo a que chama 
die irdische Pflicht e que nós temos vindo a designar, ao longo deste nosso 
estudo, por poética da obrigação. O que Der Tod des Vergil nos vem, afinal, 
mostrar é que à literatura cabe desafiar o indizível, tacteando aquilo 
que se situa para além da linguagem (jenseits der Sprache), a linguagem 
perene e altivamente lutando contra os seus próprios limites. 
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9. A IMAGINAÇÃO EMPÁTICA:
ELIZABETH COSTELLO (2003), DE J. M. COETZEE

“The feel of writing fiction is one of freedom, of irresponsibility, or 

better, of responsibility toward something that has not yet emerged, 

that lies somewhere at the end of the road.”

J. M. Coetzee[80] 

9.1. E se Eu fosse um Outro? 

Poder-se-ia sustentar que o conjunto da obra de J. M. Coetzee é ani-
mada por um desejo do Outro, por um inegável apelo que configura 
decisivamente os contornos da sua ficção e lhe confere um iniludível 
significado ético. Esse traço distintivo plasma-se em toda a sua extensa 
e polifónica obra: dos romances aos ensaios, das entrevistas ao discurso 
de agradecimento ao prémio Nobel de Literatura em 2003, passando 
pelas autobiografias ficcionais (que designa, sugestivamente, por “autre-
biographies”). O próprio escritor sul-africano, numa entrevista incluída 
em Doubling the Point, não se escusa a falar da incumbência ética que 
perpassa toda a sua obra literária – uma responsabilidade para com algo 
que ainda não emergiu, experiência radical para que a epígrafe aponta.  

A obra que nos irá ocupar ao longo do presente capítulo, Elizabeth 
Costello (2003), exibe esse fio condutor, pondo em cena uma poliédrica 
reflexão em torno de temas eminentemente éticos como a censura, o 
mal ou o sofrimento dos animais. Obra de difícil catalogação, constituída 
por oito lições, Elizabeth Costello como que hesita produtivamente entre 
o registo ensaístico e a teia romanesca, complexidade genológica que é 
adensada pelo breve Postscriptum: “Letter of Elizabeth, Lady Chandos” 
(Elizabeth Costello, 2003, pp. 227-230. Doravante citado como EC, seguido 
do número de página). A uma tal diversidade de registos alia-se, igual-

[80] Cf. J. M. Coetzee (1992), Doubling the Point: J. M. Coetzee, Essays and Interviews, edited 

by David Atwell, Cambridge, Mass., Harvard University Press, p. 246. 
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mente, um conjunto heteróclito de referências literárias e filosóficas que 
complexifica e enriquece a obra em apreço. 

O romance centra-se na personagem Elizabeth Costello, uma escri-
tora australiana de 66 anos, que viaja por todo o mundo, proferindo 
conferências em tópicos como a vida dos animais e a censura literária. 
De sublinhar que uma parte substancial das conferências que Costello 
profere constitui uma edição de trabalhos anteriormente publicados 
por Coetzee (nomeadamente na revista Salmagundi).[81] De certo modo, 
Costello como que se transforma no alter ego de Coetzee, marcando pre-
sença enquanto protagonista no romance académico The Live of Animals, 
de 1999, comparecendo igualmente em Slow Man, romance de 2005. 
Todavia, é seguramente em Elizabeth Costello (2003) que esta personagem 
emerge em toda a sua complexidade, revelando um rosto multifacetado 
e empreendendo, afinal, uma espinhosa busca identitária, uma profunda 
auto-gnose, questionando, assim, a mulher em que se tornou, lidando 
com questões como a fé, o vegetarianismo, a sexualidade, a linguagem 
e o mal. Enquanto escritora, Costello terá escrito, em 1969, a obra The 
House on Eccles Street, um romance que relê Ulysses (1922), de James 
Joyce, a partir da perspectiva de Molly Bloom – a mulher do protagonista 
Leopold Bloom (nota-se já aqui a subersão de um certo falocentrismo, 
subversão essa que sempre caracterizou a escrita de Coetzee).[82]

O livro está divido em 8 lições: a lição 8, intitulada “At the Gate”, ree-
labora diversos textos de Kafka, nomeadamente as obras Vor Gerecht e Der 
Prozess. O postscriptum “‘Letter of Elizabeth, Lady Chandos” corresponde 
a uma carta redigida por Lady Chandos endereçada a Francis Bacon. 
Trata-se, pois, de um diálogo intertextual com o célebre texto Ein Brief 

[81] De resto, estes dois capítulos estiveram na base do livro The Lives of Animals (1999), de 

Coetzee, que incluem na parte final reflexões por parte de Marjorie Garber, Peter Singer, 

Wendy Doniger e Barbara Smuts. Sobre a génese da obra Elizabeth Costello, cf. Stephen 

Mulhall (2009), The Wounded Animal: J. M. Coetzee & The Difficulty of Reality in Literature & 

Philosophy, Princeton & Oxford, Princeton University Press, pp. 139-140, mas especialmente 

Derek Attridge (2004), “A Writer’s Life. Elizabeth Costello”, J. M. Coetzee and the Ethics of 

Reading, Chicago, The University of Chicago Press, pp. 192-205.

[82] Sobre a presença do feminino na obra de Coetzee, cf. as seguintes obras: Laura Wright 

(2006), “Displacing the Voice: Coetzee’s Female Narrators”, in: Writing Out of All The Camps: 

J. M. Coetzee’s Narratives of Displacement, NY, Routledge, pp. 51-72 e Fiona Probyn-Rapsey 

(2008), “Reconnaissance: the Role of the Feminine and Feminist Theory in the Novels 

of J. M. Coetzee”, in: Kailasch C. Baral (ed.), J. M. Coetzee: Critical Perspectives, New Delhi, 

Pencraft International, pp. 247-274.
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(1902), de Hugo von Hofmannsthal, sublinhando-se aqui, uma vez mais, 
o deslocamento do ângulo de análise de um ponto de vista masculino 
para um ponto de vista feminino: não é, obviamente, ideologicamente 
despicienda esta contraposição de vozes femininas subalternas (Molly 
Bloom e Lady Chandos) a obras canónicas do modernismo europeu. 

Na lição número 1 em torno da noção de realismo, que ocupa as 
páginas 1-34, Costello afirma o seguinte: 

Realism has never been comfortable with ideas. It could not be otherwise: 

realism is premised on the idea that ideas have no autonomous existence, 

can exist only in things. So when it needs to debate ideas, as here, realism 

is driven to invent situations – walks in the countryside, conversations – in 

which characters give voice to contending ideas and thereby in a certain 

sense embody them. The notion of embodying turns out to be pivotal. In 

such debates ideas do not and indeed cannot float free: they are tied to the 

speakers by whom they are enounced, and generated from the matrix of 

individual interests out of which their speakers act in the world […] (EC: 9). 

Debruçando-se sobre o papel do realismo, a protagonista enceta 
uma explicitação da noção de corporização, a necessidade de encarnar 
uma ideia através de situações e de personagens por forma a postular 
posições morais e quadros emocionais, dificilmente traduzíveis de um 
outro modo. Um outro aspecto fundamental para aquilo que aqui nos 
move é a aquiescência do primado da alteridade. Questionada por Susan 
Moebius do programa de rádio “Writers at Work” sobre se seria fácil 
escrever do ponto de vista masculino, Costello replica: “‘Easy? No, if 
it were easy it wouldn’t be worth doing. It is the otherness that is the 
challenge. Making up someone other than yourself. Making up a world 
for him to move in […]” (EC: 12).

Um episódio igualmente ilustrativo desta noção de embodying diz 
respeito ao diálogo entre o filho da protagonista, John Bernard (que, 
embora leccionando Física e Astronomia, não se assume como defensor 
da racionalidade abstracta, sendo essa dimensão personificada pela sua 
esposa, Norma), e Susan Moebius. Bernard discorre sobre a sua mãe, 
debruçando-se sobre o papel que esta desempenha enquanto escritora: 
“‘But my mother has been a man,’ he persists. ‘She has also been a dog. 
She can think her way into other people, into other existences. I have 
read her; I know. It is within her powers. Isn’t that what is most import-

A sabedoria da incerteza.indd   104 29-01-2016   10:22:56



105

A SABEDORIA DA INCERTEZA: IMAGINAÇÃO LITERÁRIA E POÉTICA DA OBRIGAÇÃO

ant about fiction: that it takes us out of ourselves, into other lives?’” (EC: 
22-23). Aquilo de que o discurso desta personagem faz eco é justamente 
a despersonalização que a imaginação literária possibilita, a construção 
ficcional de uma pluralidade de máscaras que constituem outras tantas 
possibilidades de existência – tentativas-outras de experimentar, de pôr 
à prova a alteridade.

Para Bernard, todavia, estes múltiplos papéis encarnados pela escri-
tora apenas contribuem para adensar o conjunto de perplexidades, o 
enigma em que Costello se transformara, aspecto que o romance inten-
cionalmente deixará por resolver: “She shakes him […]. For she is by 
no means a comforting writer. She is even cruel, in a way that women 
can be but men seldom have the heart for. What sort of creature is she, 
really?” (EC: 5); ou, mais adiante: “What is the truth of his mother? He 
does not know, and at the deepest level does not want to know” (EC: 30). 
Por vezes, um tal domínio do insondável chega a confundir-se com um 
sentimento de repulsa para com a sua mãe, de tal modo que, no final do 
primeiro capítulo, somos confrontados com a seguinte passagem: “No, 
he tells himself, that is not where I come from, that is not it” (EC: 34). 

Se a Lição número 2 se ocupa do destino do romance contemporâneo 
(a protagonista é convidada a participar num cruzeiro e a proferir uma 
conferência intitulada “The Future of the Novel”), serão os dois capítu-
los seguintes (Lições 3 e 4) que concitarão mais decisivamente a nossa 
atenção, pois é através da sua leitura que se tornará possível detectar 
um conjunto de questões éticas que gravitam em torno da poética da 
obrigação que temos estado a explorar. 

Atentemos primeiramente na Lição número 3, intitulada “As vidas 
dos animais” (e ostentando o subtítulo “Os filósofos e os animais”, pp. 
59-90). Sob a forma de uma conferência a ser proferida no Appleton 
College, o capítulo inicia-se com um episódio simbólico que antecede a 
conferência propriamente dita e que dá o mote para o enquadramento 
temático da sua palestra: os netos de Costello comem numa divisão 
separada em virtude do vegetarianismo de Costello; e, de facto, podendo 
escolher um qualquer tema para a sua palestra, Costello escolhe jus-
tamente aquilo a que chama um dos seus passatempos: os animais e 
os direitos dos animais. Costello inicia a sua prelecção socorrendo-se 
de uma referência ao texto “Ein Bericht für eine Akademie” (1917), 
de Franz Kafka: nele um macaco chamado Peter relata diante de uma 
douta academia a história da sua transformação em ser humano. Desde 
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logo, o leitor é convidado a participar numa inquietante estranheza que 
a narrativa kafkiana veicula, fazendo estremecer, através de um humor 
desarmante, o quadro antropocêntrico em que se desenrola o nosso 
labor hermenêutico.[83] 

É esse quadro antropocêntrico que, em última análise, Elizabeth Cos-
tello pretende subverter. Importaria, porventura, fazer menção ao pensa-
mento de Gilles Deleuze por forma a explorarmos, com maior acuidade, 
o enquadramento pós-humanista para que o texto de Coetzee aponta. 
De um modo algo ousado, mas que se pretende justo, poder-se-ia afirmar 
que Deleuze é o pensador-artista do devir. Nas suas obras-rizomáticas, 
o filósofo francês fala-nos da experiência da absoluta alteridade, da 
inquieta despedida de si mesmo – o desapossamento do poder de dizer 
eu, que é onde começa verdadeiramente uma literatura pensante. Numa 
formulação que nos recorda a “caosmovisão” de Llansol (e no capítulo 
11 voltarei a esta questão), devir é tornar-se Natureza, popular-se com 
a Natureza, metamorfosear o corpo próprio num fragmento do cosmos 
universal: animal, flor ou rio. À semelhança do conto kafkiano (não 
esquecendo, todavia, outros devires-animal que assomam em Kafka; cf. 
Die Verwandlung, de 1915,  Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse, 
de 1924, ou Forschungen eines Hundes, de 1922), o que o pensamento 
pós-humanista de Deleuze nos vem, afinal, mostrar é essa zona de 
indiscernibilidade entre o humano e o não-humano (cf. sobretudo as 
seguintes obras: L’Anti-Oedipe, Paris, Minuit, 1972; Mille Plateaux, Paris, 
Minuit, 1980; Qu’est-ce que la Philosophie, Paris, Minuit, 1991).[84]

Seguindo no encalço da proposta deleuziana, dir-se-ia que o conceito 
de devir aponta para a experiência da absoluta alteridade, para o absoluto 

[83] Para uma análise estimulante deste texto, veja-se o seguinte artigo da autoria de Márcio 

Seligmann-Silva, “Mal-estar na cultura: corpo e animalidade em Kafka, Freud e Coetzee”, 

in: Alea, vol.12, 2, 2010, pp. 205-222.

[84] A área interdisciplinar do pós-humanismo é bastante recente e tem despertado um 

interesse cada vez maior no âmbito das humanidades e daquilo que se tem vindo a desig-

nar por pós-humanidades. A ligação entre estudos literários e estudos pós-humanistas é 

justamente um dos filões reflexivos que pretendo explorar numa investigação futura, ou 

seja, um movimento de pensamento que nos pode conduzir da poética da obrigação à 

imaginação literária pós-humanista. A título ilustrativo, refiro apenas os trabalhos mais 

recentes no âmbito desta emergente área de estudo: R. Braidotti (2013),The Posthuman, 

Cambridge, Polity; S. Herbrechter (2013), Posthumanism. A Critical Analysis, London/NY, 

Bloomsbury; Pramod Nayar (2014), Posthumanism, Cambridge/Malden, Polity; C. Wolfe 

(2009), What is Posthumanism? Minneapolis, University of Minnesota Press.
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desnudamento de si mesmo e de todos os traços que caracterizam uma 
dada identidade como uma homogeneidade, isenta de traços de porosi-
dade. Romper as coordenadas subjectivas significaria então desenraizar 
radicalmente as referências humanas: “Il ne s’agit que de nous, ici et 
maintenant; mais ce qui est animal en nous, vegetal, mineral ou humain, 
n’est plus distinct” (Deleuze/Guattari, 1991: 164-165). Abraçando-se 
uma concepção pós-humanista, dir-se-ia que estaríamos perante, já 
não o homem como rei da criação, mas ao invés perante aquele que é 
tocado pela vida profunda de todas as formas ou de todos os géneros, 
entre estrelas e animais, em que homem e natureza não são perspecti-
vados como dois termos decomponíveis, mas como uma única e mesma 
realidade: “Non pas l’homme en tant que roi de la création, mais plutôt 
celui qui est touché par la vie profonde de toutes les formes ou de tous 
les genres, qui est chargé des étoiles et des animaux même, et qui ne 
cesse de brancher une machine-organe sur une machine-énergie, un 
arbre dans son corps, un sein dans la bouche, le soleil dans le cul: éternel 
préposé aux machines de l’univers” (Deleuze, 1972: 10).  Gostaria de 
defender que é esta reverberação pós-humanista de recorte deleuziano 
que percorre Elizabeth Costello e que pulsa no subtexto do livro em apreço.

Um dos momentos mais polémicos da conferência proferida por 
Costello surge quando a escritora ensaia uma comparação entre o exter-
mínio em massa dos judeus e o extermínio dos animais: “‘They went 
like sheep to the slaughter.’ ‘They died like animals.’ ‘The Nazi butchers 
killed them.’ Denunciation of the camps reverberates so fully with the 
language of the stockyard and slaughterhouse that it is barely necessary 
for me to prepare the ground for the comparison I am about to make. The 
crime of the Third Reich, says the voice of accusation, was to treat people 
like animals” (EC: 64-65). Os próprios algozes, amputados de compaixão 
para com os seus semelhantess, ter-se-ão despojado, assim, e de modo 
irreversível, da sua humanidade: “‘It was and is inconceivable that people 
who did not know (in that special sense) about the camps can be fully 
human. In our chosen metaphorics, it was they and not their victims 
who were beasts. By treating fellow human beings, beings created in the 
image of God, like beasts, they had themselves become beasts” (EC: 65). 
E, por fim, Costello faz emergir a contundente conclusão: “‘Let me say it 
openly: we are surrounded by an enterprise of degradation, cruelty and 
killing which rivals anything that the Third Reich was capable of, indeed 
dwarfs it, in that ours is an enterprise without end, self-regenerating, 
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bringing rabbits, rats, poultry, live-stock ceaselessly into the world for 
the purpose of killing them” (EC: 65). 

Mas a despeito do arrojo da comparação por parte da protagonista, 
aquilo que mais nos interessa é a distinção que Costello opera entre uma 
análise filosófica e uma análise literária do posicionamento do homem 
face aos animais, sendo que o escritor é tão-somente, na sua óptica, uma 
pessoa que escreveu histórias sobre pessoas inventadas (EC: 66). A este 
propósito cita um conjunto de filósofos (São Tomás de Aquino, Platão, 
Descartes e Kant) que não terão compreendido as reais implicações da 
profunda cesura que estabeleceram entre o ser-humano e o animal 
não-humano. Num gesto resolutamente pós-humanista, a protagonista 
questiona da seguinte forma a razão antropocêntrica: “Both reason and 
seven decades of life experience tell me that reason is neither the being 
of the universe nor the being of God. On the contrary, reason looks to 
me suspiciously like the being of human thought; worse than that, like 
the being of one tendency in human thought. Reason is the being of a 
certain spectrum of human thinking. And if this is so, if that is what I 
believe, then why should I bow to reason this afternoon and content 
myself with embroidering on the discourse of the old philosophers?” 
(EC: 67).

Sublinhando bem a sua posição, Coetzee afirmará que há algo nela 
que resiste a um tal discurso de separação linear, emergindo tal demar-
cação enquanto estratégica discursiva ao serviço do poder de moldes 
antropocêntricos: “[…] although I see that the best way to win accep-
tance from this learned gathering would be for me to join myself, like a 
tributary stream running into a great river, to the great Western discourse 
of man versus beast, of reason versus unreason, something in me resists, 
foreseeing in that step the concession of the entire battle” (EC: 69).[85] 

Nesta medida, não nos surpreende, pois, a desconfiança nutrida por 
Costello pela ancestral, embora em última análise tautológica, proe-

[85] Remeto para o visionário e progressista capítulo XII dos Ensaios de Montaigne e a sub-

sequente resposta crítica de Descartes na Quinta Parte do Discurso do Método. Cf. Michel de 

Montaigne, Essais, Livre Second, Capítulo XII, “Apologie de Raimond Sebond”, in: Oeuvres 

Complètes, Paris, Gallimard, 1962, pp. 415-589 e a resposta cartesiana: René Descartes, 

“Discours de la Méthode – Cinquième Partie: Ordre des questions de physique”, in: Oeuvres 

et Lettres, Paris, Gallimard, 1953, pp. 153-167. Derrida classifica o texto de Montaigne como 

um dos grandes textos pré-cartesianos e anti-cartesianos sobre a questão do animal. Cf. 

Derrida (2006), L’animal que donc je suis, Paris, Galilée, p. 21. 
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minência atribuída à razão enquanto traço distintivo da humanidade: 
“‘For, seen from the outside, from a being who is alien to it, reason is 
simply a vast tautology” (EC: 69-70). Aos animais, todavia, apenas cabe 
o silêncio: “Animals have only their silence left with which to confront 
us. Generation after generation, heroically, our captives refuse to speak 
to us” (EC: 70). Num gesto de um audaz desnudamento, a própria 
Costello-conferencista, assumindo-se como uma espécie de personagem 
kafkiana, apresenta a sua ferida: “I am not a philosopher of mind but 
an animal exhibiting, yet no exhibiting, to a gathering of scholars, a 
wound, which I cover up under my clothes but touch on in every word 
I speak” (EC: 70-71).[86] 

Antecipando a transição para o capítulo que se segue, somos con-
frontados, através do olhar da protagonista, com a diferença entre a 
perspectiva filosófico-científica e a perspectiva poética: “This is as far 
as Köhler, for all his sympathy and insight, is able to go; this is where 
a poet might have commenced, with a fell for the ape’s experience” 
(EC: 74). A valorização da perspectiva literária, em detrimento da ari-
dez da racionalidade filosófica, prossegue com o recurso ao exemplo 
utilizado por Thomas Nagel e com a célebre pergunta “Como é ser um 
morcego?”[87] Para Nagel, seria impossível para um ser humano imaginar 
o modus vivendi de um morcego. Para Costello (escritora, isto é, arqui-
tecta de outras possibilidades de dizer e susceptível à ferida aberta por 

[86] Esta noção da ferida é basilar para a reflexão que aqui nos move e ela encontra-se 

ampla e fertilmente explorada na seguinte obra: Stephen Mulhall (2009), The Wounded 

Animal: J. M. Coetzee & The Difficulty of Reality in Literature & Philosophy, Princeton & Oxford, 

Princeton University Press. É também essa a linha argumentativa explorada por Cora 

Diamond no ensaio “The Difficulty of Reality”: “[Elizabeth Costello] is a woman haunted 

by the horror of what we do to animals. We see her as wounded by this knowledge, this 

horror, and by the knowledge of how unhaunted others are. The wound marks her and 

isolates her. […] So the life of this speaking and wounded and clothed animal os one of 

the “lives of animals” that the story is about; if it is true that we generally remain unaware 

of the lives of other animals, it is also true that, as readers of this story, we may remain 

unaware, as her audience does, of the life of the speaking animal at its center. […] If we 

see in the lectures a wounded woman, one thing that wounds her is precisely the com-

mon and taken-for-granted mode of thought that “how we should treat animals” is an 

“ethical issue,” and the knowledge that she will be taken to be contributing, or intending 

to contribute, to discussion of it” (Diamond, 2008: 3-7). 

[87] Cf. Thomas Nagel (1979), “What Is It Like to Be a Bat?”, in: Mortal Questions, Cambridge, 

Cambridge University Press, pp. 165-180.
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outros modos-de-estar-no-mundo), se o ser humano consegue imaginar 
a sua própria morte, por que não seria ele capaz de imaginar a singular 
existência de um morcego? “Now I say: if we are capable of thinking 
our own death, why on earth should we not be capable of thinking our 
way into the life of a bat?” (EC: 77). 

Não nos surpreende, pois, que Coetzee perfilhe uma postura pro-
fundamente anti-cartesiana: 

‘Cogito, ergo sum,” he also famously said. It is a formula I have always been 

uncomfortable with. It implies that a living being that does not do what 

we call thinking is somehow second-class. To thinking, cogitation, I oppose 

fullness, embodiedness, the sensation of being – not a consciousness of 

yourself as a kind of ghostly reasoning machine thinking thoughts, but on 

the contrary the sensation – a heavily affective sensation – of being a body 

with limbs that have extension in space, of being alive to the world. This 

fullness contrasts starkly with Descartes’ key state, which has an empty feel 

to it: the feel of a pea rattling around in a shell (EC: 78). 

Parece-nos clara a posição afectiva que aqui se privilegia, em detri-
mento de uma asséptica racionalidade cartesiana, mas retomando a 
analogia com os horrores dos campos de concentração, o que mais 
dilacera a protagonista é incapacidade de os algozes se colocarem no 
lugar dos outros, do Outro: “The horror is that the killers refused to 
think themselves into the place of their victims […]. They said, “It is 
they in those cattle cars rattling past.” They did not say, “It is I who am 
in that cattle car.” They said, “It must be the dead who are being burned 
today, making the air stink and falling in ash on my cabbages.” They did 
not say, “How would it be if I were burning?” They did not say, “I am 
burning, I am falling in ash” (EC: 79). Sublinhando que a empatia é da 
ordem do subjectivo e não do objectivo, Costello sumariza do seguinte 
modo a sua argumentação, enunciando a empatia como fulcro da pró-
pria ideia de alteridade: “‘In other words, they closed their hearts. The 
heart is the seat of a faculty, sympathy, that allows to share at times the 
being of another. Sympathy has everything to do with the subject and 
little to do with the object, the “another”, as we see at once when we 
think of the object not as a bat (“Can I share the being of a bat?”) but 
as another human being. There are people who have the capacity to 
imagine themselves as someone else, there are people who have no such 
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capacity […], and there are people who have the capacity but choose 
not to exercise it” (EC: 79). 

A introdução do termo imaginação empática, ponto cêntrico da 
minha reflexão em torno de Coetzee, é introduzida logo de seguida: 
“there is no limit to the extent to which we can think ourselves into the 
being of another. There are no bounds to the sympathetic imagination” 
(EC: 80).[88] E não deixa de ser sugestivo que Costello tenha escolhido 
apresentar o seu próprio exemplo enquanto romancista: “Marion Bloom 
was a figment of James Joyce’s imagination. If I can think my way into 
the existence of a bat or a chimpazee or an oyster, any being with whom 
I share the substrate of life” (EC: 80). Costello duvida da validade do argu-
mento segundo o qual os animais estariam desprovidos de consciência, 
particularmente pelas implicações éticas que a aceitação linear de um 
tal argumento acarretaria: “No consciousness that we would recognize 
as consciousness. No awareness, as far as we can make out, of a self 
with a history. What I mind is what tends to come next. They have no 
consciousness therefore. Therefore what? Therefore we are free to use 
them for our own ends? Therefore we are free to kill them? Why? What 
is so special about the form of consciousness we recognize that makes 
killing a bearer of it a crime while killing an animal goes unpunished? 
There are moments’” (EC: 90). 

A Lição número 4, “The Lives of Animals: The Poets and the Ani-
mals”, pp. 91-115, constitui um contraponto literário à reflexão filo-
sófica do capítulo anterior, assistindo-se a uma valorização do logos 
poético em contraposição com o logos filosófico, díade que explorei na 
primeira parte do presente livro, particularmente quando fiz menção à 
razão poética, celebrada por Zambrano, e à noção de coração inteligente, 
propugnada por Finkielkraut. O capítulo inicia-se com a transcrição da 
carta de Abraham Stern endereçada a Costello. Recorde-se que o lugar 
que ficou vago no jantar da conferência é de Stern, um poeta de origem 
judaica, em protesto relativamente à comparação polémica proposta por 
Costello entre a situação dos animais e o holocausto: “You took over for 
your own purposes the familiar comparison between the murdered Jews 
of Europe and slaughtered cattle. The Jews died like cattle, therefore 

[88] Escolhi a formulação “imaginação empática” em detrimento de outras opções. Cf. 

“imaginação solidária” (Elizabeth Costello, Porto, Dom Quixote, 2004, p. 82) e “imaginação 

compreensiva” (As Vidas dos Animais, Lisboa, Temas e Debates, 2000, p. 41). 
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cattle die like Jews, you say. That is a trick with words which I will not 
accept. You misunderstand the nature of likenesses; I would even say 
you misunderstand wilfully, to the point of blasphemy. […] If Jews were 
treated like cattle, it does not follow that cattle are treated like Jews. The 
inversion insults the memory of the dead. It also trades on the horrors 
of the camps in a cheap way” (EC: 94). 

O seminário de Costello, que ocupa grande parte do quarto capítulo, 
detém-se na análise de três composições poéticas: “Der Panther” (1902), 
de Rainer Maria Rilke, e “The Jaguar” e “Second Glance at a Jaguar”, 
ambas de Ted Hughes. Do cotejo destas composições poéticas é o poeta 
inglês que sai valorizado: “The poems ask us to imagine our way into 
that way of moving, to inhabit that body. ‘With Hughes it is a matter – I 
emphasize – not of inhabiting another mind but of inhabiting another 
body. That is the kind of poetry I bring to your attention today: poetry 
that does not try to find an idea in the animal, that is not about the 
animal, bit is instead the record of an engagement with him” (EC: 96). 
Note-se como assoma aqui novamente a noção de bodying forth (p. 97), 
tematizada no início do romance, enlaçada à noção de invenção poética, 
uma ligação que nos remete directamente para o coração da problemática 
ética que aqui perseguimos: “‘I would reply, writers teach us more than 
they are aware of. By bodying forth the jaguar, Hughes shows us that 
we too can embody animals – by the process called poetic invention 
that mingles breath and sense in a way that no one has explained and 
no one ever will. He shows us how to bring the living body into being 
within ourselves. When we read the jaguar poem, when we recollect it 
afterwards in tranquility, we are for a brief while the jaguar. He ripples 
withing us, he takes over our body, he is us” (EC: 97-98). 

Uma tal identificação poética só poderá suceder porque estamos 
perante uma poética da singularidade, isto é, quando o olhar do sujeito 
poético se deixa interpelar pela singularidade do jaguar: “When Hughes 
the poet stands before the jaguar cage, he looks at an individual jaguar 
and is possessed by that individual jaguar life. It has to be that way. 
Jaguars in general, the subspecies jaguar, the idea of a jaguar, will fail to 
move him because we cannot experience abstractions. Nevertheless, the 
poem that Hughes writes is about the jaguar” (EC: 98). É a singularidade 
daquele jaguar em particular, e não a sua abstracção, que torna possível 
a identificação individual com aquele ser em concreto.
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A sessão final diz respeito ao debate entre Costello e o filósofo Tho-
mas O’Hearne. Aqui se faz eco das diversas reservas relativamente às 
posições de Costello, concedendo-se particular destaque à noção de 
que a obrigação para com os animais é uma invenção bastante recente, 
nascida do seio dos valores ocidentais e, mais especificamente, de uma 
tradição anglo-saxónica. A despeito de outros argumentos aduzidos 
(como, por exemplo, o carácter abstracto do movimento dos direitos 
dos animais), importa ressalvar um argumento utilizado por O’Hearne 
que, na minha óptica, merece especial atenção: na página 109, defende-
-se que os animais não compreendem a morte da mesma forma que os 
humanos, ou melhor, que não partilham a nossa irredimível incapaci-
dade em compulsar a extinção individual (“a collapse of the imagination 
before death”, p. 109). 

A morte, para o animal, é simplesmente algo que acontece, realidade 
face à qual haverá sem dúvida lugar para uma revolta do organismo, 
mas não propriamente para uma revolta da alma. Aludindo, numa crí-
tica explícita, à analogia estabelecida por Costello anteriormente: “Ani-
mals live, and then they die: that is all. Thus to equate a butcher who 
slaughters a chicken with an executioner who kills a human being is a 
grave mistake. The events are not comparable. They are not of the same 
scale, they are not on the same scale” (EC: 109). A réplica de Costello 
plasma-se na assumpção da sua incapacidade de expressar a natureza 
vívida do animal, algo que só está ao alcance da linguagem poética: “the 
wholeness, the unabstracted, unintellectual nature, of that animal being. 
That is why I urge you to read the poets who return the living, electric 
being to language” (EC: 111).

Repousando em argumentos literários, a verdade é que a réplica 
de Costello parece-nos, ainda assim, insuficiente (importaria referir, no 
entanto, que o leitor estaria perante uma situação lacunar ou carência 
argumentativa, propositadamente deixada em aberto pelo romancista). 
Seria fértil, estou em crer, tomar em consideração o conjunto complexo 
de reflexões filosóficas sobre a problemática da morte e sobre a distinção 
entre a experiência dessa experiência-limite por parte do humano e do 
animal não-humano, aspecto para o qual o pensamento pós-humanista 
tem chamado, veementemente, a nossa atenção. 

Com esse fito, convoquemos diálogo, por exemplo, com a obra 
L’animal que donc je suis (2006), de Jacques Derrida. O que nesta obra 
moverá Derrida é uma interpelação crítica à leitura heideggeriana que 
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se revela, afinal de contas, uma forma mais sofisticada de antropocen-
trismo. Na escala de valor enunciada por Heidegger, a pedra é desprovida 
de mundo (Weltlos), o animal é pobre de mundo (Weltarm) e, por fim, o 
homem é formador de mundo (Weltbildend).[89] Se em De l’esprit (1986), 
Derrida sublinhará que uma tal tese permanece teleológica, tradicional 
e dialéctica, em L’animal que donc je suis o olhar filosófico é lançado sobre 
o animal como algo que é percepcionado e analisado, mas que não vê, 
que não devolve esse olhar inquiridor – algo precoce e argutamente 
intuído por Montaigne. Aliás, é referido (decerto retoricamente) pelo 
próprio Derrida que a sua reflexão em torno do animal terá partido de 
um episódio biográfico: ao sair do banho, terá sentido que estava a ser 
observado pelo seu gato, sendo que esse olhar do outro-animal tê-lo-á 
feito sentir exposto na sua nudez.

Sabemos que o que a obra de Derrida opera é uma desconstrução 
do pensamento ocidental, enredado na sua malha antropocêntrica –  
aquilo a que Agamben chama de máquina antropológica.[90] Ecoando a 
dicotomia de que Costello se servira entre logos filosófico e logos poético, 
Derrida declarará que o pensamento do animal cabe à poesia: “la pensée 
de l’animal, s’il y en a, revient à la poésie, voilà une thèse, et c’est ce 
dont la philosophie, par essence, a dû se priver. C’est la différence entre 
un savoir philosophique et une pensée poétique” (Derrida, 20061: 23). 

Por sua vez, a história da filosofia definiu, em clave aristotélica, o 
homem como zôon logon ekhon, como animal racional, forjando assim 
uma profunda oposição entre o homem e o animal, despojando o homem 
da sua animalidade e o animal não-humano das características que defi-
niam o homem. O logocentrismo filosófico, inseparável de uma posição 
de poder, é “une thèse sur l’animal, sur l’animal privé de logos, privé du 
pouvoir-avoir de logos: thèse, position ou présupposition qui se maintient 
d’Aristote à Heidegger, de Descartes à Kant, Lévinas et Lacan” (Id., ibid.: 
48. Itálico do autor).

 A violência infligida ao animal começa justamente com o próprio 
conceito de “animal”, utilizado no singular, como se todos os animais 

[89] Tese enunciada por Heidegger em Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt - Endlichkeit 

- Einsamkeit, Gesamtausgabe II. Abteilung: Vorlesungen 1923-1944, Band 29/30, § 44, 

Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann 1983, p. 272. Derrida refere-se a esta passagem 

em De l’esprit, p. 29.

[90] Cf. L’aperto. L’uomo e l’animale, Bollati Boringhieri, Torino, 2002.
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constituíssem um conjunto homogéneo relativamente ao qual o homem 
se oporia radicalmente (é por esta razão que Derrida cunha o termo 
l’animot: quando pronunciada em francês, a palavra remete para o plu-
ral e para a diversidade de animais que a palavra no singular oculta; 
por outro lado, na sua forma escrita, o neologismo aponta ainda para o 
facto de estarmos perante somente uma palavra). Não se trata apenas, 
para Derrida, de fazer estremecer a segurança quanto à animalidade do 
homem, mas também de questionar a pretensa pureza da humanidade do 
homem. Como nos diz Derrida no capítulo III, sugestivamente intitulado 
“Et si l’animal répondait?”: “il ne s’agit pas seulement de demander si on 
a le droit de refuser tel ou tel pouvoir à l’animal […], il s’agit aussi de 
se demander si ce qui s’appelle l’homme, de s’attribuer, donc, ce qu’il 
refuse à l’animal, et s’il en a jamais le concept pur, rigoureux, indivisible, 
en tant que tel” (Id., ibid.: 185-186. Itálico do autor).

Firmemente apostado em revelar no animal uma figura da alteridade 
absoluta, Derrida questionará o preceito heideggeriano, segundo o qual 
apenas o homem morre. A posição heideggeriana encontra-se explicitada 
na passagem seguinte, extraída do ensaio “Das Ding”, incluído na obra 
Vorträge und Aufsätze: “Die Sterblichen sind die Menschen. Sie heißen 
die Sterblichen, weil sie sterben können. Sterben heißt: den Tod als Tod 
vermögen. Nur der Mensch stirbt. Das Tier verendet. Es hat den Tod als 
Tod weder vor sich noch hinter sich. Der Tod ist der Schrein des Nichts, 
dessen nämlich, was in aller Hinsicht niemals etwas bloß Seiendes ist, 
was aber gleichwohl west, nämlich als das Sein selbst. Der Tod, als der 
Schrein des Nichts, birgt in sich das Wesende des Seins. Der Tod ist als 
der Schrein des Nichts das Gebirg des Seins. Die Sterblichen nennen 
wir jetzt die Sterblichen – nicht, weil ihr irdisches Leben endet, sondern 
weil sie den Tod als Tod vermögen. Die Sterblichen sind, die sie sind, 
als die Sterblichen, wesend im Gebirg des Seins. Sie sind das wesende 
Verhältnis zum Sein als Sein” (Heidegger, 2000: 171). De acordo com 
Heidegger, apenas os seres humanos morrem. No pólo oposto, todavia, 
na medida em que não logra apreender a morte enquanto morte, o 
animal não morre, a sua existência simplesmente cessa.

Derrida procederá justamente ao questionamento da diferença 
ontológica entre a morte do humano e a morte do não-humano. Não 

A sabedoria da incerteza.indd   115 29-01-2016   10:22:56



116

RICARDO GIL SOEIRO

surpreende, pois, o papel central que Derrida[91] concederá ao pionei-
rismo de um pensamento como o de Jeremy Bentham, para quem a 
questão fundamental não é se os animais conseguem ou não pensar, 
conseguem ou não falar, mas sim se eles, no seu imenso impoder, terão 
o poder de sofrer?

The day may come, when the rest of the animal creation may acquire those 

rights which never could have been withholden from them but by the hand 

of tyranny. The French have already discovered that the blackness of the 

skin is no reason why a human being should be abandoned without redress 

to the caprice of a tormentor. It may come one day to be recognized, that 

the number of the legs, the villosity of the skin, or the termination of the 

os sacrum, are reasons equally insufficient for abandoning a sensitive being 

to the same fate. What else is it that should trace the insuperable line? Is it 

the faculty of reason, or, perhaps, the faculty of discourse? But a full-grown 

horse or dog is beyond comparison a more rational, as well as a more con-

versable animal, than an infant of a day, or a week, or even a month, old. 

But suppose the case were otherwise, what would it avail? The question is 

not, Can they reason? nor, Can they talk? but, Can they suffer? (Bentham, 

2007: 311n. Itálico do autor).

Trata-se de uma passagem fundamental que Derrida recuperará ao 
longo da sua reflexão, como uma espécie de bússola orientadora do seu 
pensamento ético em torno dos animais. E creio que seria justamente 
esta atenção ao animot que nos permitiria distinguir a ética derridiana 
da ética levinasiana. É certo que Lévinas, numa radical inversão, sub-
meteu o sujeito a uma radical heteronomia assimétrica: com a sua ética 
enquanto filosofia primeira, o sujeito torna-se um hóspede (em Totalité 
et Infini) e um refém do absolutamente outro (em Autrement qu’être). 

[91] Cf. Derrida, 20061, p. 48-50. Vide particularmente o seguinte passo: “La question ne 

serait donc pas ici de savoir si les animaux sont du type zoon logon ekhon, s’ils peuvent parler 

ou raisonner grâce au pouvoir ou à l’avoir du logos, au pouvoir-avoir le logos, l’aptitude au logos 

(et le logocentrisme est d’abord une thèse sur l’animal, sur l’animal privé de logos, privé 

du pouvoir-avoir le logos: thèse, position ou présupposition qui se maintient d’Aristote à 

Heidegger, de Descartes à Kant, Lévinas et Lacan). La question préalable et décisive serait de 

savoir si les animaux peuvent souffrir. »Can they suffer?« Peuvent-ils souffrir? demandait 

simplement et si profondément Bentham” (Derrida, 20061: 48. Itálico do autor). 
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Todavia, o Outro, em Lévinas, nunca é um vivente animal,[92] ao passo 
que, para Derrida – o filósofo que se viu a ser visto pelo seu gato – o 
animal é, efectivamente, o totalmente Outro, a instância última da 
absoluta alteridade.

9.2. A singularidade da literatura: rostos velados, jogo de espelhos

Como patenteado pelo ponto anterior, a obra Elizabeth Costello (2003), 
de J. M. Coetzee, constitui-se como um poderoso testemunho acerca 
da singularidade da imaginação literária. Um dos eminentes estudiosos 
da obra de Coetzee, Derek Attridge, tem sublinhado justamente essa 
aptidão do objeto literário. O seu livro The Singularity of Literature (2004) 
pode, efectivamente, ser lido como o sustentáculo teórico e a  concre-
tização reflexiva das matérias explanadas em J. M. Coetzee and the Ethics 
of Reading (2004), volume que se debruça exclusivamente sobre a obra 
de Coetzee. O próprio autor confirma a proximidade existente entre as 
duas obras (p. xii), podendo estas ser lidas como um díptico orgânico. 
Por outro lado, importa não esquecer a dívida de ambas as obras para 
com o argumento central desenvolvido em Peculiar Language, designa-
damente a assumpção do fracasso de todas as tentativas que, desde o 
Renascimento, procuram determinar a diferença entre linguagem lite-
rária e linguagem não-literária. Na óptica de Attridge, estamos perante 
um malogro necessário que tem caracterizado a literatura enquanto 
prática cultural.[93] O autor advoga, assim, a conjunção inextricável de 
três planos de sentido fundamentais: a invenção, a singularidade e a 
alteridade. Tal configuração triádica envolve, por sua vez, dois diferentes 
planos: por um lado, a dimensão da literatura enquanto evento e, por 
outro, a dimensão da literatura enquanto ética.

Claramente influenciado pelo pensamento de autores como Derrida, 
Blanchot ou Adorno, Attridge insurge-se contra aquilo que denomina 
“instrumentalismo literário”, isto é, um modo de análise que compulsa 

[92] Para um tratamento mais pormenorizado desta questão, cf. John Llewelyn (1991), 

“Am I Obsessed by Bobby? (Humanism of the Other Animal)”, in: Robert Bernasconi/

Simon Critchley (eds.), Re-Reading Levinas, London, Athlone, pp. 234-245.

[93] Cf. Derek Attridge (2004), “Introduction: The Peculiar Language of Literature”, Pecu-

liar Language. Literature as Difference from the Renaissance to James Joyce, London, Routledge, 

2004 [1988], pp. 1-16.
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o texto literário (ou demais artefactos culturais) como um meio para 
atingir um fim pré-determinado. Na sua óptica, a literatura deverá ser 
perspectivada como uma elegante resistência a um tal instrumentalismo.

Ancorado na reflexão derridiana,[94] o enquadramento filosófico 
da leitura de Attridge torna evidente a noção do fenómeno literário 
enquanto evento de singularidade que propicia um gesto de alteridade 
em demanda do absolutamente Outro: “what gives literature its peculiar 
importance is precisely that issues such as these are staged rather than 
argued […]; we perform them, and they perform us, as we read. A lit-
erary work is not an object or a thesis; literature happens […]” (Attridge, 
20042: xii. Itálico do autor), ao que acrescenta o seguinte testemunho 
sobre a imprevisibilidade desse evento singular: “It is precisely this unpre-
dictability, however, that gives literature its ethical force: in doing justice 
to a literary work, we encounter the singular demands of the other. 
Coetzee’s works both stage, and are, irruptions of otherness into our 
familiar worlds, and they pose the question: what is our responsibility 
toward the other?” (Id., ibidem).

É esta interrogação ética de longo alcance que caracteriza a obra Eli-
zabeth Costello, colocando no centro da discussão a imaginação empática 
e a correlata noção de compaixão. Recuperando os postulados teóricos 
explanados no capítulo 4 (cf. supra, “Perceptive Equilibrium” e Justiça 
Poética), dir-se-ia que a compaixão constitui o instrumento conceptual 
privilegiado de que Nussbaum se socorre tendo em vista o seu amplo 
projecto ético-político.[95] Não deixa de ser significativo, aliás, que no 
ensaio “Compassion & Terror” (2003), Nussbaum se reporte ao romance 
Lives of Animals, de Coetzee (p. 12). No âmbito da sua discussão em torno 
do juízo das possibilidades semelhantes, inspirado em Aristóteles, Nuss-
baum refere-se explicitamente à imaginação empática, à capacidade de, 
através da imaginação narrativa, se poder equacionar o que será estar na 
pele de alguém diferente de nós próprios. Esse acesso ao outro através 
da ficção origina uma compaixão imaginária que exibe um iniludível 
recorte ético: “empathetic imagining, in which we put ourselves in the 

[94] A propósito da ligação entre a obra de Attridge e o pensamento da desconstrução, cf. a 

obra Reading and Responsibility: Deconstruction’s Traces (2010) e a edição de Acts of Literature, 

de Jacques Derrida (1992).

[95] Esta tematização da compaixão ecoa a investigação levada a cabo em Upheavals of 

Thought: The Intelligence of Emotions, New York, Cambridge University Press, 2001, espe-

cialmente os capítulos 6, 7 e 8. 
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suffering person’s place, imagine their predicament as our own” (Nus-
sbaum, 2003: 13). Veja-se, ainda, o seguinte passo: “Compassion […] is 
capable of reaching sympathetically into multiple directions simultane-
ously, capable, as Coetzee said, of imagining the sufferings of animals in 
the squalid conditions we create for them”  (Id., ibid.: 18).

Importa justamente sublinhar essa diversidade de múltiplas direc-
ções, proporcionada pela imaginação literária, o multiperspectivismo de 
que Kundera nos fala a propósito da sabedoria do romance. Estamos, 
efectivamente, perante uma obra literária, terreno ficcional onde se 
desenrolam contrastantes argumentações e se diglatiam posições antité-
ticas. Uma espécie de laboratório antropológico no seio do qual se testam 
diferentes possibilidades de conhecer e de dizer o mundo. 

Sublinhar a ficcionalidade de Elizabeth Costello enquanto obra equi-
vale a assumir a relação ambígua que, na obra de Coetzee, se estabelece 
entre facto e ficção, real e invenção, escrita e vivido. Uma tal ambiguidade 
pode ser amplamente atestada nas armadilhas documentais da narrativa 
de Jacobus Coetzee em Dusklands, nas biografias autorais como Foe e The 
Master of Petersburg, mas também na trilogia das autobiografias ficcionadas 
Boyhood (1997), Youth (2002) e Summertime (2009) – autre-biographies 
como sugestivamente lhes chama.[96] 

A preocupação com o aspecto ficcional e com o processo criativo da 
escrita (e com as profundas implicações éticas que daí decorrem) está 
bem patente em Elizabeth Costello, e esse é um Leitmotif que a percorre 
de um modo palpável, algo que se encontra agudizado em The Master of 
Petersburg – obra que tematiza o custo humano que a criação envolve 
(como vimos, um tópico profundamente brochiano), sendo-nos apre-
sentado o escritor enquanto artista dilacerado pelas suas incertezas. A 
título exemplificativo, atente-se no capítulo “The Problem of Evil” de 
Elizabeth Costello: na verdade, torna-se verdadeiramente infrutífero pro-
curar identificar a posição de Costello sobre os limites éticos que a escrita 
ficcional a si própria se coloca (ou deveria colocar) com as convicções 
perfilhadas pelo próprio Coetzee. O que o romancista sul-africano pro-
cura fazer é apresentar diferentes modos de conceptualização do real, 

[96] Cf. J. M. Coetzee (1992), Doubling the Point: Essays and Interviews, ed. D. Atwell, Cam-

bridge, Harvard University Press, p. 394. Para um tratamento mais exaustivo deste tema, 

cf. a seguinte dissertação de doutoramento da autoria de Angela Müller, intitulada Autre-

-Biography: Poetics of Self in J. M. Coetzee’s Fictionalized Memoirs, apresentada em 2014 à 

Justus-Liebig-Universität Giessen.
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pôr em cena hipóteses epistemológicas sobre o mundo e sobre os sujeitos 
que o habitam, que são depois colocadas à consideração da liberdade 
e do horizonte interpretativo do leitor. Veja-se, igualmente, o capítulo 
“At the Gate”; aqui, num registo explicitamente kafkiano, Costello é 
incumbida de justificar as suas crenças perante um tribunal. Enquanto 
escritora de ficção, Costello apenas declara que não lhe cabe assumir 
determinadas crenças; enquanto escritora, ela tem de estar aberta a todas 
aquelas vozes que através dela se pronunciam. Esta também é a linha 
argumentativa explanada por Mulhall, na sua análise da obra que nos 
tem vindo a ocupar: “The wager motivating this study is that Coetzee’s 
Elizabeth Costello gives us good reason, as philosophers, to open just 
these ideas and assumptions [the relations between philosophy and 
literature] to question; but that she does so in ways that can properly 
be understood only if we understand that our primary relation to her 
is as a literary creation” (2009: 3).

Elizabeth Costello encerra, com efeito, uma complexa dimensão refle-
xiva, própria da mise en abîme ficcional, concorrendo esse processo de 
duplicação especular para a ambiguidade a que nos reportámos anterior-
mente.[97] Não nos esqueçamos que o livro que se encontra na génese 
de Elizabeth Costello, Lives of Animals, nasceu de um convite que a Uni-
versidade de Princeton dirigiu a Coetzee para proferir uma série de 
conferências e que, subvertendo os cânones da conferência académica, 
Coetzee apresentará uma ficção que se debruça sobre uma romancista 
convidada a participar numa conferência. Um processo profundamente 
auto-reflexivo, como a gravura de Escher: a mão desenhando a mão 
que desenha a mão.

A uma tal aguda consciência meta-reflexiva, traço distintivo da 
escrita de Coetzee, alia-se um profundo conhecimento da tradição lite-
rária, com a qual o conjunto da sua produção enceta um aturado e 
fértil diálogo. A este propósito, bastaria atentar em The Master of Peter-
sburg (1994), obra assombrada pela figura tutelar de Dostoievski (que 
se torna, assim, uma das personagens centrais do livro); em Waiting for 
the Barbarians (1980) e na explícita utilização do poema homónimo de 
Konstandinos Kavafis; em Foe (1986) e na sua inspiração em Daniel 

[97] A questão genológica em Elizabeth Costello é, obviamente, uma questão importante: 

Attridge chama-lhe “generic oddness” (20042: 197); James Wood classifica a obra como 

uma “strange, provoking, deliberately self-contradictory tale” (“A Frog’s Life”, in: London 

Review of Books, 23 de Outubro de 2003, p. 15).
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Defoe; ou ainda em Life and Times of Michael K. (1983) e na sua relação 
espectral com Kafka.[98]

Por outro lado, haveria que assinalar, ainda, a sofisticação formal 
que caracteriza muitos dos seus livros; para isso, bastaria atentar na 
obra Diary of a Bad Year (2007), singularizada pela tripartição das vozes 
narrativas que a estrutura gráfica do livro materializa ou ainda em Sum-
mertime (2009) que parte de um relato post-mortem sobre um Coetzee-
-personagem. Importa ressalvar, porém, que em qualquer um dos casos 
mencionados, uma tal complexidade formal não se traduz em mero 
artifício literário, arbitrário e despiciendo, antes se colocando ao ser-
viço dos propósitos ético-estéticos perfilhados pelo escritor sul-africano. 
Assim, em Elizabeth Costello, a multiplicidade de registos e a pluralidade 
de vozes apresentadas constituem o veículo privilegiado para a inclusão 
de um fértil e polémico debate em torno de questões controversas como 
os direitos dos animais ou os limites éticos que devem ou não presidir à 
escrita de ficção. O prisma polifónico em que se entretece a obra coet-
zeeana constitui, afinal, a materialização clara de uma das linhas de força 
do seu empreendimento ético, nomeadamente a noção de uma imagi-
nação empática, isto é, a capacidade de, em virtude da multiplicidade de 
pontos de vista promovidos pela escrita ficcional, o leitor ser impelido a 
conceber outras existências e outras formas de vida, contribuindo, desta 
forma, para a aprendizagem de uma compaixão imaginária enquanto 
modo profundo e desarmante de nos confrontarmos com a absoluta 
singularidade do totalmente Outro.

[98] Helena Carvalhão Buescu analisou, de um modo certeiro, esta questão, fazendo-a gra-

vitar em torno da noção de pacto literário. Cf. Helena Carvalhão Buescu (2008), “Rastos, 

ecos e sombras: J. M. Coetzee, The Master of Petersburg”, in: Emendar a Morte, Porto, Campo 

das Letras, pp. 91-118. Neste ensaio a autora afirma o seguinte a propósito da reactuali-

zação dos modelos literários: “Defoe, Kavafis, Kafka e Dostoiévski são quatro nomes que  

conversação e o pacto literários podem então assumir para Coetzee: nomes para que uma 

tradição seja não apenas reconhecida mas também activada e transformada no que, nos 

casos referidos, é sem dúvida uma profunda meditação pessoal em torno do modo como 

olhamos para a realidade e nos confrontamos com ela por via, também, dos modelos para 

que nos sentimos herdados” (92).
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10. UM SOPRO DE VIDA NO CORAÇÃO DO ESPANTO:
ÁGUA VIVA (1973), DE CLARICE LISPECTOR

“Mas sei de uma coisa: meu caminho não sou eu, é outro, é os outros. 

Quando eu puder sentir plenamente o outro estarei salva e pensarei: 

eis o meu porto de chegada.” 

Clarice Lispector, A Descoberta do Mundo[99]

10.1. O texto escrevível e a escrita do desejo

Reportando-se à literatura como trabalho e à figura do leitor enquanto 
produto do texto, Roland Barthes estabelece, em S/Z, uma distinção 
seminal que nos pode guiar ao longo do presente capítulo. A dicotomia 
que ali se desenha diz respeito a uma oposição entre texto escrevível 
(scriptible) e texto legível (lisible). Enquanto ao texto escrevível (aquele 
que é verdadeiramente plural) pertence o encantamento do significante 
e a volúpia da escrita (traços que se podem surpreender de um modo 
oblíquo em algumas obras-limite), o texto legível, dizendo respeito à 
mimesis clássica, é aquele que pode ser lido, mas não escrito: “Sobre 
textos escrevíveis talvez não haja nada a dizer. […] O texto escrevível é 
um presente perpétuo acerca do qual não se pode manifestar nenhuma 
palavra consequente; […] o texto escrevível somos nós ao escrever, antes 
que o jogo infinito do mundo (o mundo como jogo) seja atravessado, 
cortado, interrompido, plastificado por qualquer sistema singular (Ideo-
logia, Género, Crítica) que reprima a pluralidade das entradas, a abertura 
das redes, o infinito das linguagens” (Barthes, 1999: 12). Ao que acres-
centa, mais adiante: “Nesse texto ideal, as redes são múltiplas e jogam 
entre si sem que nenhuma delas possa encobrir as outras; esse texto é 
uma galáxia de significantes e não uma estrutura de significações; não 
há um começo: ele é reversível; acedemos ao texto por várias entradas 

[99] Clarice Lispector (2013 [1984]), “Em Busca do Outro”, in: A Descoberta do Mundo, 

Lisboa, Relógio D’Água, p. 163.
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sem que nenhuma delas  seja considerada principal; os códigos que ele 
mobiliza perfilam-se a perder de vista, são indecidíveis (o sentido nunca 
é aí submetido a um princípio de decisão, a não ser por uma jogada de 
sorte); os sistemas de sentido podem apoderar-se desse texto inteira-
mente plural, mas o seu número nunca é fechado, tendo por medida o 
infinito da linguagem” (Id., ibid.: 13). 

Despedindo-se do modelo representativo e visando o infinito da 
linguagem, dir-se-ia que o texto escrevível é aquele que se escreve no 
limiar. Sendo em certa medida um livro por vir, proporcionando uma 
incompulsável experiência de loucura, o texto escrevível é atravessado 
por uma palavra plural, fecundada pela multiplicidade e pela desconti-
nuidade, traços inequívocos da teia rizomática em que se inscreve esta 
tipologia textual. Poucos escritores terão desafiado tão radicalmente, 
como Clarice Lispector, a ideia de mimesis no labor literário. A sua escrita, 
particularmente a experiência da linguagem e do mundo que avulta nas 
suas obras mais tardias, constitui um exemplo paradigmático de uma 
literatura que, ontologicamente, interroga os seus próprios limites.

É partindo da reflexão barthesiana em torno do texto escrevível, do 
conceito deleuziano de rizoma e da poética do instante propugnada 
por Bachelard que ensaiaremos uma aproximação a Água Viva (1973), 
de Clarice Lispector. Ficção de difícil catalogação que desafia as leis do 
género, pretendo argumentar que o livro em apreço apresenta um sin-
gular tipo de escrita, procedendo por “cenas fulgor” (a expressão é de 
Maria Gabriela Llansol), compulsando os seguintes eixos temáticos que 
a obra lispectoriana fertilmente reequaciona: 1) o mistério da palavra (o 
eixo da linguagem), 2)  a desconstrução do Eu (o eixo da subjectividade) 
e 3) a percepção do instante (o eixo da temporalidade).

Levando ao extremo as radicais premissas que alicerçam textos 
claramente metaficcionais como A Hora da Estrela (1977) ou Um Sopro 
de Vida (1978), Água Viva (1973) é um texto sem centro. Trata-se de 
um livro-ficção ou um romance lírico, uma genuína criação literária, 
em que se faz o relato da sedução verbal e do prazer do texto: de como 
incessantemente as palavras contaminam outras palavras, de como cada 
pulsar de pensamento se enleia em si mesmo. Não conta história alguma 
– salvo a sua própria história: a história da criação literária. É o texto do 
texto. Um verdadeiro exercício sem margens, uma indómita investigação 
da linguagem. Um feixe de energia verbal que funciona por ondas que 
se propagam e que alterna entre a pluma e o pincel. 
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Água Viva procede por fragmentos que se atraem mutuamente e 
que dotam o texto de uma complexa coerência estrutural e sinestésica, 
fazendo emergir uma verdadeira poética dos sentidos: o olfacto (“O que 
estou fazendo ao te escrever? estou tentando fotografar o perfume”, in: 
Água Viva, Lispector, 20121: 44. Doravante citado como AV, seguido do 
número de página), o paladar (“Como reproduzir em palavras o gosto? 
o gosto é uno e as palavras são muitas”, p. 38), o tacto (“É o contato 
seco e elétrico consigo, um consigo impessoal”, p. 26), a visão (“Com 
esta frase fiz uma cena nascer, como num flash fotográfico”, p. 20) e a 
audição (“Ouve-me, ouve o silêncio”, p. 13).

É, pois, toda uma paleta de sensações que é aqui utilizada por 
forma a colmatar a ausência de um enredo romanesco no sentido 
tradicional. A matéria diegética é substituída por uma teia textual 
que se assemelha a uma pintura abstracta ou a uma música atonal. E 
é para essa insólita gramática da criação, liberta de qualquer figura-
tividade linear, que o paratexto epigráfico aponta: “Tinha que existir 
uma pintura totalmente livre da dependência da figura – o objecto – 
que, como a música, não ilustra coisa alguma, não conta uma história 
e não lança um mito. Tal pintura contenta-se em evocar os reinos 
incomunicáveis do espírito, onde o sonho se torna pensamento, onde 
o traço se torna existência” (Michel Seuphor, epígrafe de Água Viva, 
citado na página 7). 

Sondando a “parte intangível do real” (AV: 12), a narradora ousa 
afastar-se da lógica conhecida: a incapacidade de classificação não só 
diz respeito à identidade da narradora, mas também do relato que pro-
duz: “Que mal porém tem eu me afastar da lógica? Estou lidando com 
a matéria-prima. Estou atrás do que fica atrás do pensamento. Inútil 
querer me classificar: eu simplesmente escapulo não deixando, gênero 
não me pega mais. Estou num estado muito novo e verdadeiro, curioso 
de si mesmo, tão atraente e pessoal a ponto de não poder pintá-lo ou 
escrevê-lo” (AV: 12).

A ideia de dissonância (a que chama a “harmonia secreta da desar-
monia”, também na página 12) é aqui verdadeiramente decisiva, não só 
pela afinidade electiva com o universo musical, mas fundamentalmente 
pelo afastamento dos códigos instituídos e pelo rompimento com a ideia 
de coerência de um sentido cristalizado, afinal óbice coercivo de uma 
autêntica liberdade demiúrgica. Trata-se de pensar e de escrever à rebours. 
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A sabedoria do incerto que aqui se insinua enlaça-se a uma escrita 
que se reconhece como humilde tentativa de investigar a realidade:[100] 
“Quero escrever-te como quem aprende. Fotografo cada instante. Apro-
fundo as palavras como se pintasse, mais do que um objecto, a sua 
sombra. Não quero perguntar por que, pode-se perguntar sempre por 
que e sempre continuar sem resposta: será que consigo me entregar ao 
expectante silêncio que se segue a uma pergunta sem resposta?” (AV: 
13). Pintar a sombra dos objectos significaria, pois, estar à escuta dessa 
sabedoria do indefinível que vive na ressonância de uma pergunta. 

Um tal texto escrevível, nascido sob as cinzas da totalidade do saber 
absoluto hegeliano, não se deixa aprisionar pela clássica urdidura do 
texto literário, furtando-se igualmente aos habituais protocolos de 
leitura. E não deixa de ser significativo que Eduardo Prado Coelho 
tivesse defendido que Clarice Lispector seria a mais deleuziana dos 
escritores.[101] O próprio Carlos Mendes de Sousa, um dos estudiosos 
mais certeiros da obra lispectoriana, assinala em Figuras da Escrita 
(2000) que: “É assim que aparecem os conceitos propostos por Deleuze 
e por este e Guattari intersectando-se com os contos e os romances de 
Clarice Lispector. Talvez se possa então dizer que Deleuze escreveu com 
Clarice (à semelhança do que afirmou um dia José Gil numa leitura 
de Pessoa: que este fora leitor de Deleuze […]”) (Sousa, 2000: 41). 
Atentando em Água Viva, é, de facto, possível deixar ressoar a perfeita 
adequação entre, por um lado, conceitos deleuzianos como devir, linhas 
de fuga, desterritorialização ou dobra e, por outro lado, a escrita intersticial 
de Lispector enquanto demanda de cartografias imaginárias. Partindo 
justamente da reflexão deleuziana, poder-se-ia distinguir dois tipos de 
livro: 1) o livro-raiz e 2) o livro rizomático. No livro-raiz, “[a] árvore já 
é a imagem do mundo, ou então a raiz é a imagem da árvore-mundo. 
É o livro clássico, como bela interioridade orgânica, significante e sub-
jectiva (os estratos do livro)” (Deleuze/Guattari, 2007: 23). Refutando 
a lógica binária da dicotomia, o rizoma constitui uma antigenealogia 

[100] Já na crónica “Humildade e Técnica”, incluída no volume A Descoberta do Mundo, 

Lispector fala do seu mister literário enquanto “uma procura humilde”, p. 336.

[101] Vide: “Esta corrente de consciência a-subjectiva, pré-reflexiva e impessoal (a que 

liga, numa irresistível atracção, a protagonista de A Paixão Segundo G.H. à barata morta – 

porque Clarice Lispector é a mais deleuziana das escritoras) é anterior a tudo, mas não 

é transcendente: “a transcendência é sempre um produto da imanência” Eduardo Prado 

Coelho, “Deleuze, uma vida”, in: Público, 7 de Outubro de 1995.

A sabedoria da incerteza.indd   125 29-01-2016   10:22:57



126

RICARDO GIL SOEIRO

e obedece aos seguintes princípios: conexão (1), heterogeneidade (2), 
multiplicidade (3), ruptura assignificante (4), cartografia (5), decal-
comania (6). Estamos, pois, verdadeiramente perante multiplicidades 
rizomáticas e não pseudo-multiplicidades arborescentes. O livro rizo-
mático apresenta múltiplas entradas: “Escrever, fazer rizoma, aumen-
tar o território por desterritorialização, estender a linha de fuga até 
ao ponto em que cobre todo o plano de consciência numa máquina 
abstracta” (Id., ibid.: 31). O rizoma opera sobre o desejo e não conhece 
limites:  “Não tem começo nem fim, mas tem sempre um meio, pelo 
qual cresce e transborda” (Id., ibid.: 43). O rizoma é uma memória 
curta ou uma anti-memória. Compulsando Água Viva, notamos como 
esta obra procede, não por capítulos com os seus pontos culminantes, 
mas antes por planaltos: “O que é que se passa, pelo contrário, com 
um livro feito de planaltos, comunicando uns com os outros através 
de microfendas, como num cérebro?” (Id., ibid.: 44-45). Atentemos no 
que nos diz o texto lispectoriano: “O que te escrevo não tem começo: 
é uma continuação” (AV: 39). 

Importaria, com efeito, sublinhar a dimensão intersticial-copulativa-
-musical do rizoma que podemos vislumbrar no texto lispectoriano: 
“Um rizoma não começa e não acaba, está sempre no meio, entre as 
coisas, inter-ser, intermezzo. A árvore é filiação, mas o rizoma é aliança, 
unicamente aliança. A árvore impõe o verbo »ser«, mas o rizoma tem 
por tecido a conjunção »e…e…e…«” (Deleuze/Guattari, 2007: 48). Ou 
ainda uma definição que poderia ser aptamente aplicada a Água Viva: 
“uma direcção perpendicular, um movimento transversal que as arrasta 
uma e outra, ribeiro sem princípio nem fim, que rói as duas margens e 
toma velocidade no meio” (Id., ibid.: 49).

O própria narradora de Água Viva se reporta ao modo como se pro-
cessa essa pintura-escritura de contornos imprecisos: “Um instante me 
leva insensivelmente a outro e o tema atemático vai se desenrolando 
sem plano mas geométrico como as figuras sucessivas num caleidoscó-
pico” (AV: 13). Impera o oxímoro[102] e a valorização do paradoxo como 
o motor da máquina imparável da linguagem, pistas hermenêuticas que, 
de resto, transparecem nos próprios títulos de importantes estudos em 

[102] Vide: “tema atemático”; “brilhante escuridão”, na página 13, mas também, na página 

21: “E a luminosidade no entanto obscura: esta sou eu diante do mundo.”
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torno da obra lispectoriana, que é assim perspectivada enquanto encounter 
between opposites (Claire Williams) ou travessia do oposto (Olga de Sá).[103]

Dir-se-ia que a própria arquitectura movente, em que se alicerça 
esta ficção interrogante (decorrente de um estado de ininterrupta e 
produtiva incompletude), constitui a materialização estrutural da cele-
bração da temporalidade que Água Viva tematicamente é. A rarefacção 
da trama narrada cede lugar à pulsação do instante. Uma pungente 
indecidibilidade é a seiva de que se tece Água Viva: a vibração da matéria 
verbal que escolta um exuberante fluxo imagético, um encantamento 
produzido pelo fluxo discursivo, em que as promessas da linguagem 
constituem matéria inesgotável, o corpo vivo onde se inscreve o prazer 
da textualidade.

O texto encontra-se in statu nascendi: há sempre uma palavra prestes 
a nascer, a romper o útero do mundo. É um trabalho perpetuamente 
inacabado – contínua energueia e não mero ergon cristalizado, radical 
oferenda que se entrega à mecânica sensível do acto de leitura: “A 
harmonia secreta da desarmonia: quero não o que está feito mas o que 
tortuosamente ainda se faz” (AV: 12). Assim se compreende a singular 
concepção do sentido que esta obra nos desvenda. As intuições fulgu-
rantes que o dom do texto inaugura permite-nos estar sempre à beira: 
sempre no limiar de uma revelação originária, de um desvelamento 
epifânico. Vai tacteando as margens do desconhecido e assim vai segre-
gando inéditas possibilidade de dizer. 

Em certa medida, estamos também perante um livro impossível, 
uma vez que, explorando o inexprimível (aquilo que se situa para além 
da linguagem), fracassa justamente no momento em que as intuições 
sobre o intangível são inscritas no texto. E assim se insinua a dialéctica 
entre ausência e presença, entre desvelamento e ocultação, que um 
filósofo como Heidegger tão penetrantemente examinou na sua obra.[104] 
Água Viva é, pois, um livro que está a caminho (unterwegs, na cintilante 
formulação do filósofo da Floresta Negra), um livro que, muito blan-
chotianamente, estará sempre por vir.

[103] Cf. Claire Williams (2006), Encounter Between Opposites in the Works of Clarice Lispector, 

Hiplam, University of Bristol; e Olga de Sá (1984), Clarice Lispector: A Travessia do Oposto, 

São Paulo, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Tese de Doutoramento em 

Comunicação e Semiótica.

[104] Cf., em particular, as seguintes obras seminais do filósofo da Floresta Negra: Sein und 

Zeit (1927), Brief über den »Humanismus« (1947) e Holzwege (1950).
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10.2. A história dos instantes que fogem e o direito ao grito

A despeito da intricada escrita rizomática que assoma em Água Viva,[105] 
o texto não procede de modo arbitrário. Como Hélène Cixous lembra 
no prefácio à tradução inglesa de Água Viva, podemos surpreender um 
conjunto de temas, de núcleos de intensidade, de vibrações irradiantes, 
pese embora o texto seja profundamente orgânico. Confrontados com 
esta multiplicidade prismática de fios temáticos, importa indagar como 
ler um tal texto. A autora de Le Rire de la Méduse (1975) responderá em 
termos verdadeiramente lapidares: porque a desorientação é o derradeiro 
fito deste texto, resta obedecer à respiração do mistério desta escrita. 
Escutemos o desafio hermenêutico que nos lança esta importante exegeta 
da obra da escritora brasileira:

Is the text readable? One may have to find other modes, other ways of 

approaching it: one can sing it. One is in another world. The text does not 

keep, hold back, and one cannot retain it. […] It is hard to imagine a text 

that would be more violently real, more faithfully natural, more contrary 

to classical narration. Classical narration is made of appearances, caught 

in codes. Here there are no codes. Yet Clarice is not mad; there are living 

codes with a beginning and an end. She says it: Now I begin, now I close, I 

leave and I come back. The text follows movements of the body and enun-

ciation, but it also follows thematics. Rather than a narrative order, there 

is an organic order (Cixous, 1989 ix-x). 

Tendo em conta a ordem orgânica a que se refere Cixous (que é, 
no fundo, uma ordem do corpo), importaria enunciar alguns dos eixos 
temáticos mais importantes em redor dos quais gravita a obra em apreço. 
No mesmo lance, todavia, urge ressalvar a interpenetração das diversas 
isotopias temáticas, facto que dificulta a individualização parcelar de 
um único tema. 

O primeiro eixo temático é a linguagem. Todo o texto é pontuado por 
interrogações. Como exprimir o inefável? Como narrar? Como pintar o 
halo das coisas? A narradora desnuda a sua radical investigação existencial 

[105] Cf., em particular, os seguintes dois estudos: Maria Graciete Besse (1997), “Água Viva 

de Clarice Lispector: une écriture rhizomatique”, in: Intercâmbio, nº 8, 1997, pp. 39-50; 

e María Fernández-Lamarque (2013), “Água Viva de Clarice Lispector bajo el prisma de 

Deleuze”, in: Espéculo, nº 51, pp. 130-141.
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que procura levar a cabo e para a qual, admitirá, a linguagem não se 
adequa: “estou entrando sorrateiramente em contato com uma reali-
dade nova para mim que ainda não tem pensamentos correspondentes 
e muito menos ainda alguma palavra que a signifique: é uma sensação 
atrás do pensamento” (AV: 39). 

Reconhecer-se-á a incapacidade de as palavras soletrarem o mundo 
(“Faltam as palavras”, lê-se na página 24 ou “Estou me exprimindo muito 
mal e as palavras certas me escapam”, AV: 33): daí nascerá o desejo por 
outras discursividades como a pintura, a música ou a fotografia. Ainda 
assim, a escrita literária é o ritmo que acompanha a constituição de 
uma ipseidade em constante mutação: é uma escrita do corpo. Espaço 
do inaugural e de um genesíaco constituir-se como um eu que se pensa 
enquanto mistério incompulsável; palco de um canto inicial que, através 
do labor demasiado humano da linguagem verbal, se constitui testemu-
nha de si mesmo.

Que tipo de linguagem é aqui utilizada? Uma língua de fogo, segundo 
Claire Varin (1990), uma linguagem em pleno voo, estremecendo, “lin-
guagem tensa” (AV: 13), “redonda”, “enovelada” e “tépida”, segundo a 
caracterização efectuada pela personagem-narradora.

Se, como queria Wittgenstein, os limites da linguagem constituem 
os limites do mundo, poder-se-ia defender que a radical reinvenção 
linguística que a literatura lispectoriana instaura traz consigo um refa-
zer do mundo e um refazer do Si. Uma linguagem-outra que procura 
representar o irrepresentável e traduzir o indizível. Na mesma linha de 
violentação sintáctica do Je est un autre rimbaldiano, o texto diz: “Eu 
é” (AV 31), como se se quissesse forçar a linguagem aos seus limites e, 
assim, verter mais fielmente as penumbras do pensamento de um cogito 
incompulsável.

Transitamos aqui para o segundo eixo temático de Água Viva: o eixo 
da subjectividade. Confrontado com a criação de mundo e de linguagem 
de que a narradora se faz simultaneamente autor, actor e testemunha, 
importaria perguntar qual a concepção do sujeito que daqui decorre? 
Trata-se de um sujeito em permanente mutação e que, por isso mesmo, 
se torna impossível de apreender: “Estou me criando. E andar na escu-
ridão completa à procura de nós mesmos é o que fazemos. Dói. Mas 
é dor de parto: nasce uma coisa que é. É-se” (AV: 37). A metáfora do 
nascimento encontra-se aqui em plena actuância e enlaça-se à temá-
tica da procura de si mesmo. Mas é disso mesmo que se trata: de uma 
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tacteante procura, não da cristalização numa identidade fixa. Aquilo 
de que se dá conta é a inapreensibilidade do sujeito: “não capto o mim 
propriamente dito” (AV: 16) e, mais adiante: “mal existo e se existo é 
com delicado cuidado” (p. 16). A narradora revela-se consciente da sua 
própria subjectividade-limiar e do seu rosto evanescente: “eu sou quase, 
eu sou nunca” (p. 16); ou ainda “Escrevo-te porque não me entendo” 
(p. 24). Uma identidade prismática (“Sou um ser concomitante”, p. 19) 
que não é recebida, mas que se constrói: “Estou me fazendo” (p. 33). 

Esta indefinição identitária alarga-se igualmente ao âmbito da escrita, 
avultando por diversas vezes uma dimensão onírica que pontua a acti-
vidade textual da narradora (note-se o modo complexo como os eixos 
temáticos que apontamos no início se interpenetram): “Verifico que estou 
escrevendo como se estivesse entre o sono e a vigília” (AV: 39). A narra-
dora perspectiva-se então enquanto um plural e livre rosto estilhaçado. 
Poder-se-ia dizer que é uma plenitude de fronteiras imperceptíveis, cele-
brando a aventura de uma liberdade perigosa. O risco que uma tal liber-
dade encerra plasma-se na valorização do ininteligível e do indecidível: 
“Não quero ter a terrível limitação de quem vive apenas do que é passível 
de fazer sentido. Eu não: quero é uma verdade inventada” (AV: 19). 
Não se deixando aprisionar pela doxa de um sentido pré-estabelecido, 
o eu que aqui se assume como liberdade e risco transfigura a limitadora 
realidade dos factos numa realidade-outra: sonhadora e sonâmbula. Daí 
a interrogação pulsante em que se transforma a narradora: “Eu sou uma 
pergunta” (AV: 32) (para um tratamento estimulante da centralidade da 
interrogação em Lispector, cf. Gastão, 2013: 119-129).

O terceiro e último eixo temático a que nos reportaremos é o eixo 
da temporalidade. Como vimos, a escrita lispectoriana alimenta-se da 
fusão e da ambivalência. O carácter insólito da suas imagens-frases, 
das suas sentenças poéticas, concorre para um aumento icónico do 
mundo segundo a justa expressão de Paul Ricoeur. Como veremos no 
capítulo seguinte, Llansol, referindo-se a esta intensidade da imagem e 
à textualidade possibilitadora do dom poético (em detrimento da nar-
ratividade clássica), falou de histórias de furor e de sangue (Llansol, 1994ª: 
118) e de cenas fulgor (Id., ibid.: 140). As fulgurações que povoam Água 
Viva são uma procura para apreender o rosto inabarcável do instante, 
transformando o tempo num dos topoi cardeais desta singular narrativa 
lispectoriana, elevando-o à categoria de personagem central.
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De facto, a narradora é assaltada pela urgência existencial de captar o 
momento presente: “Tente entender o que pinto e o que escrevo agora. 
Vou explicar: na pintura como na escritura procuro ver estritamente no 
momento em que vejo – e não ver através da memória de ter visto num 
instante passado. O instante é este. O instante é de uma iminência que 
me tira o fôlego. O instante é em si mesmo iminente. Ao mesmo tempo 
que eu o vivo, lanço-me na sua passagem para outro instante” (AV: 61).

Daí que a improvisação (o “imprevisto improvisado e fatal” como 
também lhe chama) se constitua como o modo privilegiado que a nar-
radora tem de procurar anular a distância entre o instante temporal e 
o sujeito escrevente, entre o pensamento e a sua tradução através da 
palavra: “Agora vou escrever ao correr da mão: não mexo no que ela 
escrever. Esse é um modo de não haver defasagem entre o instante e eu: 
ajo no âmago do próprio instante. Mas de qualquer modo há alguma 
defasagem” (AV: 43-44). Trata-se, é certo, de uma tentativa sempre 
frustrada, mas é da renovação desse desejo que nasce, frágil e jubilosa, 
a ininterrupta promessa do sentido – como sempre é a precária tarefa 
da escrita.

A este respeito, parece-nos frutuoso compulsar a celebração lispec-
toriana do instante à luz do pensamento de Gaston Bachelard, designa-
damente na sua obra L’intuition de l’instant, de 1932. Sustenta Bachelard 
que: “Se o nosso coração fosse suficientemente amplo para amar a vida 
em todo o seu detalhe, veríamos que todos os instantes são simultanea-
mente doadores e espoliadores e que uma novidade recente ou trágica, 
sempre repentina, não cessa de ilustrar a descontinuidade essencial 
do Tempo” (1992: 15).[106] À durée bergsoniana o autor de A Chama de 
Uma Vela contraporá a noção de descontinuidade temporal, elegendo 
o instante como o elemento decisivo, dotado como está de uma espes-
sura temporal-existencial.[107] O tempo é definido como uma realidade 
encerrada no instante, suspenso entre dois nadas.

[106] Vide no original: “Si notre coeur était assez large pour aimer la vie dans son détail, 

nous verrions que tous les instants sont à la fois des donateurs et des spoliateurs et qu’une 

nouveauté jeune ou tragique, toujours soudaine, ne cesse d’illustrer la discontinuité 

essentielle du Temps.”

[107] Cf. o seguinte estudo que ensaiou uma primeira aproximação entre a obra de Lispector 

e o pensamento de Bachelard: Cf. Maria Elisa de Oliveira (1993), “O tempo vertical e a 

dimensão do poético na obra de Clarice Lispector: uma leitura bachelardiana”, in: Trans/

Form/Ação, vol 16, pp. 53-61.
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Na verdade, já no romance A Paixão Segundo G.H. a protagonista se 
reporta à redenção “no hoje, no já, na realidade que está sendo e não 
na promessa” (Lispector, 2000: 65-66), mas em Água Viva a demanda 
de um tempo-vertical, extático, que caracteriza o instante poético, é 
absolutamente estruturante. A interrogação premente permanecerá, 
todavia, inviolável: como o soletrar o instante quando as ferramentas 
verbais disponíveis se revelam insuficientes para apreender o it, a matéria 
primordial? Compreende-se, assim, que, face à linearidade discursiva 
ínsita à linguagem verbal, a pintora-narradora manifeste a sua insatis-
fação relativamente à palavra, favorecendo, do mesmo lance, outras 
linguagens supostamente mais directas como a pintura, a música ou a 
fotografia.[108] 

Na aporética impossibilidade, porém, de concretizar esse desejo 
por outras discursividades, será através da fulguração imagética, das 
cintilações da linguagem, das inusitadas iluminações epifânicas, que 
este texto-caleidoscópio procurará atingir a semente viva do instante. O 
objectivo ontológico desta busca-deriva permanecerá, pois, inatingível, 
na medida em que é da essência do mistério permanecer irremediavel-
mente irresolúvel. O enigma apenas se deixa entrever. A utopia seria 
justamente penetrar, vertiginosamente, o é da coisa, por forma a captar 
a plenitude do puro presente ou, numa outra formulação igualmente 
emblemática: aquilo que se encontra “Atrás do atrás do pensamento” 
(AV: 53), o pré-pensamento como também se lê em Um Sopro de Vida. 
Fazê-lo significaria entender o oblíquo da vida – o acaso; um quase em 
que se é de soslaio. Estamos, em suma, perante uma realidade-outra que 
não tem ainda correspondência no pensamento e na linguagem, como 
sugere o magistral epílogo de Der Tod des Vergil, de Broch.

Água Viva enquanto livro-rizoma, ao contrário do livro-raiz, com-
preende em toda a sua amplitude a essência plural da multiplicidade e 
as múltiplas conexões que não se subordinam a uma unidade hierarqui-
camente soberana. Se em A Paixão Segundo G.H. se chega a falar de uma 
“desorganização profunda” (2000: 9), se em Sopro de Vida se confessa 
uma “aparente desconexão” (20122: 63), em Água Viva rejubila-se: “Estou 
sendo antimelódica. Comprazo-me com a harmonia difícil dos ásperos 
contrários” (AV: 25).

[108] Cf., a este propósito, o sugestivo ensaio: Carlos Mendes de Sousa (2000), “Escrever 

por não saber pintar”, in: Diacrítica, nº 15, pp. 295-316.
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Como vimos, Água Viva abre-se à audácia desconcertante de uma 
linguagem encantatória. A narradora reconhece que escreve às apalpa-
delas, nas entrelinhas da existência, procurando escrever no intervalo. 
Certo é que esta aspiração de, a partir do magma ignoto da experiência, 
procurar desfazer a aporia de dizer o indizível através da linguagem per-
passa toda a obra lispectoriana, sendo diversas as suas formulações para 
veicular essa pretensão malograda, ainda que sempre procurada: em A 
Hora da Estrela, trata-se da “procura da palavra no escuro”, ao passo que 
em Um Sopro de Viva a utopia seria escrever o movimento puro. Porém, 
ao contrário do que alguma da crítica lispectoriana vem sugerindo, as 
reflexões metaficcionais que pontuam a escrita da autora brasileira (o 
que sucede, particularmente, na fase tardia da sua produção) estão longe 
de atestar o pretenso carácter abstracto desta literatura, não raras vezes 
caracterizada como estando desprovida de uma clara dimensão ética, 
desinteressada que estaria em mergulhar ficcionalmente no tratamento 
de matérias mais vincadamente políticas. 

É certo que Lispector sempre se distanciou do paradigma realista, mas 
é igualmente indesmentível o profundo substracto ético que ampara a 
sua escrita. Na crónica de 4 de Março de 1970, sugestivamente intitulada 
“Eu tomo conta do mundo”, anuncia: “Sou uma pessoa muito ocupada: 
tomo conta do mundo. […] Hão de me perguntar por que tomo conta do 
mundo: é que nasci assim, incumbida. E sou responsável por tudo o que 
existe, inclusive pelas guerras e pelos crimes de leso-corpo e lesa-alma. 
Sou inclusive responsável pelo Deus que está em constante cósmica 
evolução para melhor” (Lispector, 2013: 389-390).[109] 

Também em A Hora da Estrela é claro o modo como as inúmeras 
reflexões metaficcionais se aliam à poética da obrigação reclamada pela 
singularidade do rosto da sua personagem:

 
O que escrevo é mais do que invenção, é minha obrigação contar sobre 

essa moça entre milhares delas. E dever meu, nem que seja de pouca arte, 

o de revelar-lhe a vida.

[109] Esta noção de uma percepção de estar eticamente incumbida está disseminada pela 

obra lispectoriana. Vide, a título exemplificativo, duas citações das obras que, na secção 

terminal deste capítulo, temos vindo a acompanhar mais de perto: “E o segredo é tal 

que, somente se a missão chegar a se cumprir é que, por um relance, percebo que nasci 

incumbida – toda vida é uma missão secreta” (A Paixão Segundo G.H., p. 137) e “Você há de 

me perguntar por que toma conta do mundo. É que nasci incumbida” (Água Viva, p. 50).
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Porque há o direito ao grito.

Então eu grito (Lispector, 2002: 15-16).

Se aqui a poética da obrigação se plasma no direito ao grito, em A 
Paixão Segundo G.H. (1964) uma tal exigência ética configura-se no êxtase 
que o confronto com o totalmente Outro propicia: a experiência-limite 
da ruptura da própria humanidade do sujeito, simbolizada na cena em 
que G.H. engole a massa branca da barata semi-esmagada. Trata-se de 
uma des-possessão,[110] de um despojamento de si mesmo, de um Eu 
que se liberta: “A despersonalização como a destituição do individual 
inútil – a perda de tudo o que se possa perder e, ainda assim, ser. Pouco a 
pouco tirar de si, com um esforço tão atento que não se sente a dor, tirar 
de si, como quem se livra da própria pele, as características” (Lispector, 
2000: 136). Aqui a experiência de despersonalização é indissociável da 
ética da transcendência em direcção ao totalmente Outro, neste caso o 
outro-não-humano: “Mas agora, eu era muito menos que humana – e 
só realizaria o meu destino especificamente humano se me entregasse, 
como me estava entregando, ao que já não era eu, ao que já é inumano” 
(Id., ibid.: 140). É justamente essa libertação do eu – sujeito prismático 
e indecidível que se apresenta livre de quaisquer amarras – que desagua 
na abertura em direcção ao Outro que Água Viva encena. 

Renunciando ao sentido cristalizado, lemos em Água Viva o erotismo 
do traço, uma volúpia da escrita que, intersectando-se com a fruição do 
texto, celebra a intuição do que se encontra velado nas coisas. O texto 
lispectoriano cultiva, assim, uma liberdade quase heróica, hiperbolica-
mente desmedida, fazendo equivaler o nascimento da escrita à criação 
do mundo. Não está, portanto, amputado de uma ética ou de uma poé-
tica da obrigação que ecoa, parece-nos, o Gelassenheit heideggeriano e 
a subjectividade passiva de Lévinas: “Escuta: eu te deixo ser, deixa-me 
ser então” (AV: 22).[111] Na obra de Clarice Lispector é possível ler isto 
e muito mais. Lemos Kafka, Proust e Beckett, lemos Heidegger. Lemo-
-nos, sobretudo, a nós mesmos. Dessa miríade de referências culturais 

[110] No próximo capítulo veremos como essa experiência radical é decisiva para Llansol.

[111] Para uma análise levinasiana da obra de Lispector, cf. Nelson H. Vieira (2011), “Beyond 

Identity: Clarice Lispector and the Ethical Transcendence of Being for the Other”, in: Ama-

lia Ran and Jean Axelrad Cahan (eds.), Returning to Babel: Jewis Latin American Experiences, 

Representations, and Identity, Leiden, Brill, pp. 179-194.
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que pressentimos nesta obra nos fala, de modo arrebatado, Cixous, 
sublinhando algo que nunca deixou de pulsar neste texto – a presença 
do desconhecido e a sua capacidade de pressentir novas realidades: 

Se Kafka fosse mulher. Se Rilke fosse uma brasileira judia nascida na Ucrânia. 

Se Rimbaud tivesse sido mãe, se tivesse chegado aos cinquenta. Se Heidegger 

pudesse ter deixado de ser alemão, se ele tivesse escrito o Romance da Terra. 

[…] É nessa ambiência que Clarice Lispector escreve. Lá onde respiram as 

obras mais exigentes, ela avança. Lá, mais à frente, onde o filósofo perde o 

fôlego ela continua, mais longe ainda, mais longe do que todo saber. Além 

da compreensão, passo a passo, infiltrando-se trêmula na incompreensível 

espessura fremente do mundo, ouvido finíssimo estendido para recolher até 

o silêncio entre duas batidas do coração. Candeia do mundo. Ela não sabe 

nada. Não leu os filósofos. Contudo, tem-se às vezes a impressão de ouvi-

-los murmurar em suas florestas. Ela descobre tudo (Cixous, 1999: 115). 

Ela não sabe nada, mas descobre tudo. A sua escrita, renunciando 
à clássica ideia de mimesis própria da literatura representativa, acolhe 
um intrincado polifonismo, ora procurando sondar o inominável, ora 
procurando restaurar a unidade perdida do ser. Nela se faz o elogio da 
incompletude e se opera uma aprendizagem do incerto: afinal, a reden-
tora possibilidade da poiesis. Enquanto texto eminentemente escrevível 
(no sentido barthesiano), o livro Água Viva foi o testemunho luminoso 
de um Devaneio poético e do direito de sonhar de que Bachelard tão ins-
piradamente falou. Na nossa óptica, estamos, pois, perante uma disso-
nância afinada, uma desordem orgânica ou a congruência de um caos 
harmónico – o caosmos neológico introduzido por James Joyce na sua 
obra revolucionária Finnegans Wake. Como Wittgenstein, Lispector tem 
consciência de que para pensar verdadeiramente urge mergulhar no 
caos e sentirmo-nos aí como se estivéssemos em casa. Guattari e Deleuze 
disseram-no de forma igualmente lapidar: “A filosofia, a ciência e a 
arte querem que rasguemos o firmamento e que mergulhemos no caos 
(1992: 177). No seio do caos escreve-se sempre com o desejo e Clarice 
nunca deixou de desejar. 
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11. O ENCONTRO INESPERADO DO DIVERSO:
LISBOALEIPZIG 1 (1994), DE MARIA GABRIELA LLANSOL

“As palavras vivem de serem vivas, da decisão que as possui, do arre-

batamento interior, de não serem bens, propriedades, objectos que 

se usam e nos desgastam, mas intensidades, sopros onde os corpos se 

deslocam e se encontram. Amantes.” 

Silvina Rodrigues Lopes, Teoria da Despossessão[112]

11.1. O magma da escrita, nos interstícios do mundo

Enquanto legentes, movidos pela causa amante que é o Texto, ler-amar 
a obra da escritora portuguesa Maria Gabriela Llansol (1931-2008) signi-
fica estar disponível para auscultar uma poética que, no que diz respeito 
às condições da sua legibilidade e aos propósitos a que se propõe, se situa 
nos antípodas dos códigos convencionais da dita literatura clássica ou, 
se quisermos lançar mão de uma outra formulação (igualmente não 
isenta de complexidades), do realismo expressivo de recorte humanista.

Esta última expressão foi utilizada por Catherine Belsey no seu livro 
seminal A Prática Crítica (1992). Aí a autora discorre sobre aquilo que 
chama “a revolução de Copérnico”, querendo sinalizar a transição de 
um paradigma de unificação centrípeta do Sentido para um descentra-
mento centrífugo dos sentidos, um movimento que vai da unidade para 
a disseminação, da era da confiança para a era da suspeita, inflingindo-se 
então um rude golpe no narcísico antropocentrismo que havia caracte-
rizado o pensamento ocidental até a irrupção da psicanálise freudiana. 
Ancorando-se na interpretação que Lacan faz de Freud, o retrato epocal 
que Belsey nos apresenta é a seguinte: “Lacan chama repetidamente 
a atenção para a comparação de Freud da sua própria recepção crítica 
com a recepção concedida à teoria de Copérnico, no século XVI. Freud, 
defende Lacan, descentrou o ser humano tal como Copérnico descentrara 

[112] Silvina Rodrigues Lopes (2013), Teoria da Despossessão (Sobre Textos de Maria Gabriela 

Llansol), Lisboa, Edições Averno, p. 9.
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o cosmos; como resultado da obra de Freud, ‘o próprio centro do ser 
humano já não pode ser encontrado no lugar que lhe foi atribuido por 
toda uma tradição humanista’ (Lacan […])” (Belsey, 1992: 133-134). 
Mercê desta cesura, o que se desafia é a própria ideologia do humanismo 
liberal, questionando-se a época da metafísica da presença (que Derrida 
visará desconstruir criativamente a partir da filosofia heideggeriana) 
e esboroando-se o inamovível centro pré-coperniciano que enlaçava 
autor, texto e sentido. 

Nascida deste complexo húmus estético-axiológico em que se veri-
fica uma questionação do sentido do Sentido (numa formulação que, 
intencionalmente, pretende fazer lembrar as artes da transcendência 
propugnadas pela obra de Steiner), a escrita de Llansol move-se, em 
constante mutação, numa permanente busca em direcção ao inusitado 
e ao desconhecido, em suma, à singularidade que lateja na tessitura do 
real: procura sondar o insondável, explorar o ignoto e, assim, mergulha 
no deslumbramento da ardente indagação sobre o mundo, os seres que 
o habitam e a linguagem de que estes se servem para poder exprimir 
a sua condição, simultaneamente trágica e jubilosa, de habitar a terra. 
Desposando uma liberdade livre da escrita (ecoando um título feliz de 
António Ramos Rosa), dir-se-ia que Llansol escreve no limite, para lá 
da literatura. Exibindo a audácia que quebra as algemas da ordem nar-
rativa (na sua acepção mais chã, convencional e servil), a autora rompe 
a linearidade discursiva do denominado realismo clássico, forçando as 
fronteiras do real a expandirem-se, desafiando assim os interstícios do 
pensável e do dizível. 

A edificação viva de um original universo literário como este não 
se traduz num projecto arbitrário: entendê-lo dessa forma seria, creio, 
falhar o entendimento dos pressupostos em que assenta o traçado do seu 
programa. Trata-se, ao invés, de um modo mais fiel de estar à altura da 
in-decifração ontológica do mistério que a todos diz respeito, à estranheza 
da odisseia da existência, à vertigem que sempre acompanha as perple-
xidades de que nos alimentamos. Em O Senhor de Herbais, que ostenta 
o sugestivo subtítulo Breves ensaios literários sobre a reprodução estética do 
mundo, e suas tentações, Llansol introduz do seguinte modo a problemá-
tica da superação do realismo, procedendo ao elogio de Jorge de Sena:

Sena, para mim, faz parte dos poucos autores do século passado que tenta-

ram ultrapassar »as tentações e os impasses« com que, em todo o Ocidente 
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novelístico e romancista, deparou o realismo. Houve outros – Raul Bran-

dão, Régio, Vergílio, Ruben A., Herberto Helder e o primeiro Almeida Faria 

(espero não esquecer nenhum, apesar de hesitar sobre Carlos Oliveira). 

Nenhum deles tentou o surrealismo ou o nouveau roman, que se revelaram 

tentativas sem consequência. Todos eles se ficaram pelos diversos realismos. 

Com todos eles aprendi, apesar de serem regressões inevitáveis relativa-

mente a Fernando Pessoa […]. Pessoa com a sua heteronímia espetou na 

estética literária realista um dardo praticamente mortal. O que os autores 

que referi tentaram foi »passar-lhe respeitosamente ao lado« […] De todos 

eles, creio que Sena foi o que mais agudamente se deu conta »do molho 

de bróculos« em que estava metido o realismo. […] Mas a sua grande obra 

ficou-nos apenas em títulos e perspectivas. Por escrever, inegavelmente 

(Llansol, 2002: 130-131).

A autora confidencia-nos que terá demorado sensivelmente quinze 
anos até encontrar uma saída viável para os diversos realismos (e para 
a ideia de verosimilhança que estes impunham) com os quais se encon-
trava em profunda divergência. Augusto Joaquim, marido da autora, 
afirmou em paratexto dessa obra, que a solução seria encontrada no 
texto orgânico, por oposição ao texto realista, e que convidava a autora 
a mudar de cultura literária, escolhendo a via de uma alteração profunda 
da natureza da própria literatura: “Fora encontrado inesperadamente 
no último quartel do século XX […] o caminho de outro texto sonhado 
por Rimbaud, Mallarmé, Joyce, Musil, Rilke, Pessoa e tantos outros. 
[…] Foi-se constituindo (para o crítico) um certo consenso em torno das 
propriedades do texto orgânico. Antes de mais, não obedece ao princípio 
de verosimilhança mas da fulgurização. Cria figuras e não personagens. 
A sua temporalidade não se inscreve numa linha de continuidade entre 
passado-presente-retorno ao passado, mas do futuro (por vezes, muito 
longínquo) para o presente” (Id., ibid.: 160-162).

Não nos deverá surpreender, pois, o modo matizado como a escritora 
portuguesa se relaciona com a categoria de “literatura”, dela se distan-
ciando e chegando mesmo a negá-la hiperbolicamente (negação essa 
que se confunde, não raras vezes, com uma ironia velada). Na entrada 
de 2 de Outubro de 1981 do diário O Falcão no Punho, esclarece-se: “Não 
há literatura. Quando se escreve só importa saber em que real se entra, 
e se há técnica adequada para abrir caminho a outros” (Llansol, 1985: 
57). Este afastamento voluntário da ideia de uma literatura convencional 
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joga-se, igualmente, na afirmação de uma diferenciação ao nível a) da 
narrativa e b) do seu conteúdo proposicional: a) ao nível da narrativa, 
estamos perante um texto que se alimenta de “epifanias”, “figuras”, “nós 
de intensidade” e de “cenas-fulgor”: “Não escrevo para contar a história 
de uma personagem exterior a mim a que dou a vida e a morte e nesse 
intervalo empreende acções, segundo o modelo da escrita representa-
tiva. Não faço isso porque não me dá prazer, não me dá força, não me 
sinto nada testemunha disso, até porque já há tantos escritores que o 
fazem. De resto o representar esse real parece-me extremamente pueril, 
infantil no sentido de pouco experiente” (Llansol, apud Guerreiro, 2011: 
33). Llansol testemunha aqui a insuficiência da escrita representativa 
e o modo como as suas técnicas operativas lhe são visceralmente estra-
nhas e ontologicamente exteriores. Por outro lado, b) ao nível do que 
se pretende transmitir, o conteúdo a tematizar, a tónica é colocada na 
dicotomia entre escrever sobre (atitude reificante que objectifica assep-
ticamente o ofício da escrita enquanto produto - ergon) e escrever com 
(atitude existencial que relaciona aquele que escreve com aquilo que é 
escrito enquanto energeia): “Nunca escreverei sobre nada. Escrever sobre 
é pegar num acontecimento, num objecto, colocá-lo num lugar exterior 
a mim; no fundo, isso é escrita representativa, a mais generalizada. Mas 
há outras maneiras de escrever. Escrever com é dizer: estou com aquilo 
que estou a escrever. Escrever com implica observar sinais; o meu pen-
samento é um pensamento emotivo, imagético, vibrante, transformador. 
É talvez daí que nasce a estranheza desse texto que é um texto imerso 
em vários extractos de percepção do real” (Id., ibid.). A mesma linha de 
reflexão é retomada numa outra formulação mais apodíctica: “A impos-
tura da língua é pretender que se diz o que não se está a dizer; a pessoa 
quer dizer o que não está a dizer porque não está a tratar o texto como 
tal; é querer aproximar-se de outro de quem não se está a aproximar, é 
querer ter um acesso que não está a ter. A impostura da língua é desviar 
o texto do seu curso próprio, que é uma intimidade profunda e o que 
se diz. Para mim, a literatura acabou” (Id., ibid.). 

Llansol sente na pele a urgência de uma escrita-outra, uma escrita da 
inquietação que ao mundo vai ampliando outros mundos alternativos, 
rasgando inusitados horizontes de sentido. Estamos perante a construção 
de um espaço edénico que o Texto, em potência, inaugura, propiciando 
um encontro do diverso que fala uma língua sem impostura (para dei-
xar ressoar alguns dos topoi fundamentais da paisagem llansoliana). Um 
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texto, pois, que passa por criar reais-não-existentes, outros mundos 
possíveis que, numa linguagem wittgensteiniana, se transformariam 
para o legente noutras tantas formas de vida, isto é, numa genuína 
possibilidade de realização ética. 

Descabida, pois, a acusação de esta ser uma escrita hermética: seria 
antes uma errância herética, irradiação de múltiplas escutas, uma refle-
xão feita linguagem na orla da literatura. Um tal pretenso hermetismo 
daria, assim, lugar a um erotismo textual que faz apelo a todos os sen-
tidos. Há, quando muito, um excesso de transparência (como sugere, 
com acuidade, António Guerreiro), um fulgor estético que pressupõe 
aquilo a que a própria autora classifica de “pacto de inconforto” e que 
exige ao legente saber ler com o coração. 

Na nossa contemporaneidade literária, não vislumbro nenhum 
outro autor capaz de assumir a radicalidade desta incumbência ética e 
estética. Pela materialidade do verbo e pela carnalidade da palavra, pelo 
polifonismo discursivo e pelo derrame de vozes em que se espraia a sua 
escrita, terá sido Rui Nunes a única excepção no previsível panorama 
literário português dos últimos decénios. Recusando estanques grelhas 
romanescas e apostando num projecto verdadeiramente individual, R. 
Nunes tem trilhado um caminho muito próprio, exemplarmente tradu-
zido na recente trilogia (A Mão do Oleiro, 2011; Barro, 2012; Armadilha, 
2013) que parece vir a encerrar definitivamente um singular itinerário 
de pensamento feito escrita.[113] Consabidamente, uma tal aproximação 
de Llansol a Rui Nunes nada tem de novo. No ensaio “Rui Nunes: a 
experiência da desconstrução da linguagem” (incluído no excelente 
livro Na Linha do Vento – Ensaios Escolhidos, 2011), Maria João Cantinho 
já ensaiara um sumário cotejo entre ambas as obras, vertido nos seguin-
tes termos: “Tal como Maria Gabriela Llansol, Rui Nunes apenas foi 
reconhecido tardiamente, pois, em ambos os casos, trata-se de autores 
de leitura difícil e complexa, avessa aos cânones estabelecidos. Dois 
casos literários diferentes, mas que partilham a radicalidade da escrita e 
do trabalho narrativo. Se a escrita de Llansol contém uma raiz mística, 
e ao mesmo tempo, e uma luminosidade intensa e irradiante, no caso 
de Rui Nunes há um niilismo e um desespero kierkegaardiano que a 

[113] Cf. de Rui Nunes: A Mão do Oleiro (Lisboa, Relógio D’Água, 2011); Barro  (Lisboa, 

Relógio D’Água, 2012) e Armadilha (Lisboa, Relógio D’Água, 2013). Veja-se, igualmente, 

numa linha similar, o mais recente livro do autor, intitulado Nocturno Europeu, Lisboa, 

Relógio D’Água, 2014.
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atravessa de lés-a-lés, deixando-nos a braços com a solidão das suas 
personagens” (2012: 62). A despeito dos universos imagéticos bastante 
distintos e da irredutibilidade dos respectivos intentos autorais, ambas 
as obras habitam o mesmo espaço literário de ruptura e de descen-
tramento, participando na supramencionada revolução coperniciana. 
Cantinho sublinha, com toda a propriedade, que “Para Rui Nunes, é 
a escrita que verdadeiramente interessa. A escrita como experiência, 
busca e mergulho em si mesma e no seu universo não pode falar-se 
de unidade, ainda que a coerência do texto seja a sua linha decisiva. 
[…] Deste ponto de vista, o autor não se encontra preocupado com a lite-
ratura e tão pouco com o acto da escrita em si, despojado, teórico ou 
reflexivo, se ele não se encontra indissociavelmente ligado aos seres e 
à sua condição essencial” (Id., ibid.: 63. Meu itálico). Se, em Llansol, 
mergulhamos na exacerbação da energia fulgurante da Palavra, em 
Rui Nunes somos testemunhas de uma dilaceração da linguagem, num 
estilhaçar do verbo que mais não é do que um grito trágico “contra 
o regime totalitário do sentido” (é esse o título da recensão a Barro, 
da autoria de Maria da Conceição Caleiro, in: Ípsilon, 8 de Junho de 
2012, pp. 28-29). Ambas se desinteressam da unidade narrativa, cul-
tivando um consciente desmembramento da ideia clássica do livro e 
plasmando-se numa escrita errante e num pensamento nómada. Os 
textos-fulgurância de Llansol, os textos-irremediáveis de Rui Nunes. 
Dois lados de um mesmo espelho fracturado.

Sobre a ausência de um fio condutor (de índole narrativa) nas suas 
obras, Rui Nunes reconhece de um modo instigante: “Se calhar não se 
passa aí [nos meus livros] nada daquilo que as pessoas esperam que se 
passe; e isso porque é pobre, porque somos confrontados com a nossa 
mortalidade, com a ausência de Deus. Não conseguem viver com a 
pobreza que são.”[114] 

Aqui escrever contra a literatura (a despeito da literatura; ou, ainda, 
indiferentemente a ela) não corresponde a um qualquer desejo pura-
mente iconoclasta: aqui a escrita é, verdadeiramente, encarada como 
risco e aventura. Com a pena enlaçada ao onírico, Clarice Lispector 
terá levado ao extremo justamente o sonho de desconstruir a ideia da 
escrita representativa em favor da escrita-improvisação ou da escrita-

[114]   Cf. “‘Uma plenitude terrível’, Maria da Conceição Caleiro entrevista Rui Nunes”, in: 

Cão Celeste, nº 4, 2013, p. 60.
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-pintura em que se traduzem muitas das suas obras.[115] Como vimos 
no capítulo anterior, em Água Viva (1973), a narradora, que mais não é 
do que um eu plural em perpétua metamorfose, desafiará a coerência 
lógica do discurso racional, preconizando a experiência da loucura e da 
transgressão que brota de uma indómita improvisação da escrita: “Agora 
vou escrever ao correr da mão: não mexo no que ela escrever. Esse é 
um modo de não haver defasagem entre o instante e eu: ajo no âmago 
do próprio instante. […] Algo está sempre por acontecer. O imprevisto 
improvisado e fatal me fascina” (Lispector, 20121: 44).

Enquanto ficção inominável e intangível, Água Viva é, no contexto 
da obra lispectoriana, um objecto único, uma espécie de livro por vir. 
Um anti-livro se quisermos: um objecto facilmente identificável por ser 
profundamente ilegível no sentido mais radical que é possível atribuir 
a este termo – como a textualidade infinita de Maria Gabriela Llansol 
ou as vozes inabarcáveis de Rui Nunes. Todavia, a despeito da inegável 
“ex-centricidade” de Água Viva, podemos ler em grande parte da obra 
tardia da escritora brasileira o mesmo desiderato experimentalista e o 
mesmo ímpeto radical: considere-se, por exemplo, A Paixão Segundo G. H. 
(1964), Um Sopro de Vida (1978) ou até mesmo A Hora da Estrela (1977). 
Em todas estas obras se colocava a questão de saber se ainda estaríamos 
perante um romance ou se já havíamos atravessado o limiar de uma 
literatura-outra: a própria autora, numa crónica datada de 14 de Feve-
reiro de 1970 (intitulada “Ficção ou não”, incluída no volume A Desco-
berta do Mundo), e a propósito de A Paixão Segundo G. H., debate-se com 
a questão genológica de classificar as suas ficções: “Sei que o romance 
se faria muito mais romance de concepção clássica se eu o tornasse mais 
atraente, com a descrição de algumas das coisas que emolduram uma 
vida, um romance, um personagem etc. Mas exatamente o que não 
quero é a moldura. Tornar um livro atraente é um truque perfeitamente 
legítimo. Prefiro, no entanto, escrever com o mínimo de truques” (Lispec-
tor, 2013: 381). Escrever com o mínimo de truques, escrever com a carne, 
escrever fora da literatura. Ou ainda como acautela a própria narradora 
de Água Viva: “Inútil querer me classificar: eu simplesmente escapulo não 
deixando, gênero não me pega mais” (Lispector, 20121: 12). A estudiosa 

[115] Sobre as afinidades electivas entre Llansol e Lispector, cf., designadamente, o seguinte 

estudo: Maria de Lourdes M. Azevedo Soares (1995), “Clarice e Llansol: Cenas Fulgor de 

Escrita”, in: AAVV, Limites: 3º Congresso ABRALIC, São Paulo, EDUSP, pp. 245-252.
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Maria Helena Varela, corroborando esta visão heteróclita da obra de 
Lispector, argumenta de um modo certeiro: “Tudo na sua [de Lispector] 
obra é desfocado, assimétrico, fragmentado, fora do lugar, definindo-se 
ela própria como ‘vice-versa e em ziguezague, desacordada e ímpar’, 
culminando a sua escrita intersticial, nunca triunfal, numa autêntica 
geometria em abismo sem síntese nem redenção. Uma escritura acon-
tecimental, sem teleologias nem reconciliações, a nudez das terceiras 
margens líquidas, Bodenlos sem causa nem porquê, o entre de todos os 
devires e vibrações possíveis, de todas as gestações e decomposições” 
(Varela, 2003: 130). Uma escrita eminentemente fluida, um frémito de 
escrita intersticial que visa promover a descontinuidade do pensamento 
e o atrevimento de uma quase-literatura. 

Terá sido esse, afinal de contas, o sonho de Llansol: tornar-se corpo 
audível a um pensamento-outro, tornar-se um corpo desejante de 
escrita (Barthes), abdicando da literatura para se entregar, arrebata-
doramente, à enigmática vertigem do encontro com a alteridade pela 
Palavra: “Destituo-me da literatura, e passo para a margem da língua 
[…] tal é a árvore genealógica da literatura portuguesa […] vivo para 
escrever e ouvir e, hoje, fui um dos primeiros leitores de Na casa de 
Julho e Agosto; tão profundamente me sensibilizou o texto que, depois 
de me ter esquecido o que ia dizer, ou seja, escrever a seguir, me sentei 
no banco verde do jardim, junto de Prunus Triloba, a reflectir que me 
devia perder da literatura para contar de que maneira atravessei a língua, 
desejando salvar-me através dela” (Llansol, 1985: 10). Haverá mais bela 
e inesgotável forma de salvação?

11.2. Para-Além-do-Humano: Vivos no Meio do Vivo

“É-me impossível dizer eu. Nós, talvez. Mas dizer todos, «com esta que 

escreve incluída», é melhor. A, aquela, esta, a.”

Maria Gabriela Llansol, Um Arco Singular. Livro de Horas II[116]

Como facilmente se torna observável, ensaiar uma aproximação a um 
texto de Llansol pressupõe auscultar a totalidade da sua obra como um 
todo orgânico que a mesma, de facto, configura. Com efeito, ler O Encontro 

[116] Maria Gabriela Llansol (2010), Um Arco Singular. Livro de Horas II, Lisboa, Assírio & 

Alvim, p. 169.
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Inesperado do Diverso (obra-charneira na escrita llansoliana a partir da qual 
pomos à prova a nossa reflexão e para a qual confluem, em última análise, 
as nossas considerações) exige a rememoração activa de um luminoso 
labirinto prévio onde a audácia hermenêutica se pode fielmente perder, 
magma de outras vozes e de textos-outros que concorrem, em última 
análise, para a singularidade do Texto llansoliano. Prosseguiremos à luz 
desta complexidade, convocando diálogo com essas vozes e com esses 
textos, tendo em conta a advertência de Llansol quando nos diz que o dis-
curso crítico serve para se escrever sobre os suspiros que rodeiam o texto.

Resultaria, pois, infrutífero desafiar, isoladamente, um só livro de 
Llansol, amputá-lo do espaço vital onde se integra e em cuja intensidade 
alcança genuína existência. Se pensarmos em Lisboaleipzig torna-se claro 
que, pressentido nas páginas de Um Falcão no Punho, o projecto ganha, 
de facto, em ser lido à luz dos livros anteriores, constituindo, como 
defende Pedro Eiras, uma “sinédoque da totalidade da obra” (Eiras, 
2005: 544). A primeira parte de Lisboaleipzig 1, por exemplo, constituída 
por segmentos diarísticos,[117] estabelece diálogo com a obra anterior, 
o mesmo sucedendo com a segunda parte, constituída por metatextos 
teóricos heterogéneos que, em virtude da sua autonomia poetodológica, 
se libertam do circunstancialismo que os viu nascer. 

Poder-se-ia argumentar que cada livro de Llansol é como que um 
detalhe de uma pintura mais vasta: cada livro constitui o apelo a um 

[117] É inegável que a dimensão diarística é central para a escrita llansoliana, mesmo quando 

os seus textos não são formalmente catalogados de diários. Essa centralidade encontra-se 

bem patente na seguinte confidência: “consigo escrever apenas em Diário” (Um Falcão 

no Punho, 1985, p. 62). Os livros que se apresentam explicitamente enquanto diários 

dividem-se em dois trípticos, um primeiro painel constituído por Um Falcão no Punho 

(1985), Finita (1987) e Inquérito às Quatro Confidências (1997); e um segundo painel que 

veio a lume recentemente, o projecto “Livro de Horas”, constituído por Uma Data em Cada 

Mão (Lisboa, Assírio & Alvim, 2009), vol. 1; Um Arco Singular (Lisboa, Assírio & Alvim, 

2010), vol. 2; Numerosas Linhas (Lisboa, Assírio & Alvim, 2013), vol. 3. Veja-se a seguinte 

passagem: “_________ a primeira imagem do Diário não é, para mim, o repouso na vida 

cotidiana, mas uma constelação de imagens, caminhando todas as constelações umas 

sobre as outras [...] Eu diria: aqui está a raiz de qualquer livro” (Livro de Horas I, 2009, 

p. 19). Veja-se também a noção de diário-enquanto-signografia explicitada em Inquérito 

às Quatro Confidências. Sobre a escrita diarística de Llansol, cf. Carlos Vaz (2005), Diários 

de um real-não-existente: ensaio sobre os diários de Maria Gabriela Llansol, Lisboa, Labirinto 

e Maria de Lourdes Soares (1998), “O diário de Llansol: a ordem figural do cotidiano”, 

in: Paulo de Andrade/ Antônio Sérgio (eds.), Um corp’a’screver 2, Belo Horizonte, FALE/

UFMG, pp. 50-58.
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novo e sempre eterno recomeço do mundo. Ler Llansol significa recordar 
esta reinvenção da memória, letras de um alfabeto do deslumbramento 
que se revisita a si mesmo – exemplo maior de uma poderosa intertex-
tualidade homo e hetero-autoral. O legente depara e dialoga com essas 
personagens em trânsito, reconhece recorrências topológicas e vislumbra 
itinerâncias temáticas que se desdobram em múltiplos sentidos. Nesta 
complexa cartografia afirma-se a celebração da textualidade em detri-
mento da peripécia e de um universo de referentes facilmente identifi-
cáveis. Uma “comunidade sem pressupostos e sem sujeitos” – é assim, 
em clave agambiana, que Pedro Eiras (2008) caracteriza, por exemplo, 
Os Cantores de Leitura (2007). O fundamento deixa de ser magma pri-
mordial, sendo que a escrita seduz e a mão guia – será esse o ditame 
que o corpo escolhe aceitar: “Escrevi o que escrevi, porque a escrita me 
mandou escrever, e eu obedeço, com um princípio de confusão na mente” 
(Llansol, 2007: 103. Itálico da autora).

A presença de várias figuras europeias no Texto llansoliano deve ser 
perspectivada à luz da revisão da história e da concomitante construção 
do humano que a sua obra reclama – o projecto trans-histórico da histó-
ria que podemos surpreender na primeira trilogia do princípio dos anos 
70: “Há muitos anos, quando comecei a viver na Bélgica, sem pressentir 
que seria por tantos, esta nossa longa ausência fez-me uma profunda 
impressão. Estava eu no béguinage de Bruges, com o sentimento fortís-
simo de que já ali teríamos estado. Nós, não era eu. Já ali tínhamos sido 
alguém, alguém daquele lugar, e agora, inexplicavelmente, não havia ali, 
excepto na minha impressão, nenhuma memória de nós. Nem sequer 
o esquecimento. Data de então a presença constante, invasora e quase 
exclusiva, de certas figuras europeias nos meus livros […]. Fez-se ali o 
nó de que depois desfiei o texto. Comecei nas beguinas; destas, passei a 
Hadewijch, a Ruysbroeck. Destes, a João da Cruz e a Ana de Peñalosa. 
Fui conduzida por todos eles a Müntzer, à batalha de Frankenhausen e 
à vidade utópica de Münster, na Vestefália. Nos restos fracassados destes 
homens encontrei Eckhart, Suso, Espinosa, Camões e Isabel de Portugal. 
E foi por sua mão que fui até Copérnico, Giordano Bruno, Hölderlin, 
que todos eles anunciavam Bach, Nietzsche, Pessoa, e outros que a nossa 
memória ora esquece, ora lembra tão intensamente que me parece outra 
forma de os esquecer. De esquecer tudo isso” (Llansol, 19941: 88-89. 
Doravante citado como LL1, seguido de número de página).
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A edificação de uma contra-visão da história da Europa dará lugar 
a uma reformulação do projecto humano para além da história: uma 
ontologia a-histórica que celebra um “contrato com o Vivo” e que abraça 
uma visão “estética” do mundo. Sobre este projecto se debruçou João 
Barrento com a habitual acuidade crítica: 

O seu texto não sonha já sonhos impossíveis de liberdade política, a “comu-

nidade” alarga-se e transforma-se, sem deixar para trás a sua configuração 

“demo”-crática particular (a do “povo” dos pobres da história), mas abrindo-

-se a uma bio-cracia, qualquer coisa como uma aisthesis universalis sob o signo, 

não do tempo da história e das suas Figuras (porque “chegou o momento 

de sair da História e ir viver no mundo de seiscentos milhões de anos”, CJA, 

19), mas do “Há” e de uma “restante vida” transposta para o plano total, 

cósmico, do Ser (entendo aqui a categoria do “Há”, que Llansol terá pedido 

de empréstimo a Levinas, como um espaço onde tudo converge e tudo se 

confunde, um líquido amniótico do Ser, aquele fundo, histórico e ontológico, 

sobre o qual se inscreve cada Figura e todo o Vivo) (Barrento, 2011: 17). 

Para Barrento, o facto de estarmos perante a construção de um 
universo trans-histórico textualizado não significa que do horizonte 
llansoliano esteja ausente uma aguda dimensão política e ética. Pelo 
contrário, nele se inscreve, com fecundo fulgor, um movimento que nos 
leva do tempo da história ao espaço do texto: desenha-se, assim, um 
lugar para aquilo a que Llansol chama, em Finita, o “eterno retorno do 
mútuo” (Finita, 2005). Ecoando o célebre tema nietzschiano do eterno 
retorno do mesmo (Die ewige Wiederkunft des Gleichen), uma tal formula-
ção, que é recuperada em O Encontro Inesperado do Diverso, remete para 
a possibilidade de uma restante vida (contra a violência dos poderes).[118] 
Poder-se-ia argumentar que Llansol propõe um novo humanismo, uma 
espécie de pós-humanismo crítico: Barrento falará em “humanismo de 
risco”, uma espécie de renovada “visão do humano” (2011: 21). 

Em que moldes, perguntar-se-ia, se poderá entender um tal pós-
-humanismo? Podíamos começar por dizer que toda a sua Obra se 

[118] Trata-se dos sobreviventes da história, os pobres que assomam em A Restante Vida 

(1983), o segundo livro da primeira trilogia, intitulada “Geografia dos Rebeldes” e que 

inclui também O Livro das Comunidades (19), e Na Casa de Julho e Agosto (1984). A segunda 

trilogia, intitulada “O Litoral do Mundo”, inclui Causa Amante (1984), Cantos do Mal Errante 

(1986) e Da Sebe ao Ser (1988). 
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deixa seduzir pelo desafio ontológico de superar os constrangimentos 
antropocêntricos em que, afinal, sempre terá repousado a metafísica 
ocidental. Os seus textos questionam hierarquias, interrogam dicotomias, 
contestam antagonismos.[119] Tendo como referente a dinâmica do ser, a 
vibração do Vivo e a presença de mundos no mundo, o Texto llansoliano está 
povoado por múltiplas figurações do não-humano e do híbrido: jamais 
ousa apossar-se de uma definição do que constitui o humano, prefe-
rindo falar em singulares, seres únicos na semelhança do mútuo. Essa 
resistência a uma tal cristalização essencialista está patente no seguinte 
passo de O Senhor de Herbais: “O humano é indefinível, quem quiser que 
tente, e verá como dizer »eis o humano« é dizê-lo pela boca do tirano,/
Mas ser humano, como?” (Llansol, 2002: 274). Consideremos, igual-
mente, a obra Amar um Cão: amor ímpar para fora de si em direcção a 
um ser-outro, o cão Jade, que nasce, vive e morre (a despossessão de 
si, na formulação incontornável de Silvina Rodrigues Lopes). Já em O 
Encontro Inesperado do Diverso, a dualidade hierárquica de que se alimenta 
o pensamento antropocêntrico é posta em questão de uma forma lapi-
dar: “enquanto dualidade pensada e assumida, tem causado imensas e 
incalculáveis perdas ao ser humano mais comum. A ele, mas também 
a esta pedra, a este arbusto, a este bicho” (LL1: 99). O mundo-tarefa 
a que o Texto llansoliano aspira celebra-se na convivência justa, num 
“contrato de mútua não-anulação” entre todos os seres, entre os outros-
-diferentes-entre-si. Abrindo-o a todo o “Vivo”, Llansol desloca, assim, o 
conceito de “humano”, propondo a sua emigração para aquele LOCUS/
LOGOS, paisagem onde não há poder sobre os corpos” (LL1: 121). Veja-
-se a seguinte passagem de Parasceve: “No preciso momento em que um 
vivo entra em contacto com uma pessoa, isso torna-se vivo, e começa 
o pensamento. Vivo não é, pois, bio nem matéria. Não é carne nem 
espírito. Não é mecânico nem vial. Não é unidade nem múltiplo. É uma 
relação entre pessoas, seja qual for a sua ordem, em busca de uma arte 
de viver, ou seja, de mútua não-anulação” (Llansol, 20012: 61). O modo 
como Llansol chama a atenção para os limites do Eu antropocêntrico 
é desarmante para a própria subjectividade, redutora quando vista por 
um prisma puramente humano: “»um eu é pouco para o que está em 

[119] Esta temática parece-nos ainda pouco explorada pela exegese llansoliana. Ainda 

assim, importa mencionar o estudo seminal de Maria Etelvina Santos: “Onde a Natureza 

é Mais-Paisagem há um Corpo que Escreve”, in: Vivos no Meio do Vivo, 3º Colóquio Inter-

national de Maria Gabriela Llansol, Lisboa, Espaço Llansol, 2007, pp. 60-72.
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causa«”, lemos em Onde Vais, Drama-Poesia? (2000: 182). O eu humano 
é encarado enquanto parte de um todo mais amplo, sendo a ipseidade 
concebida como a caixa de ressonância de uma absoluta alteridade: 
“fazer de nós vivos no meio do vivo” (LL1: 120. Negrito no original)

No seminal ensaio “Ensinar poesia no século XXI: A (im)possível 
rsposta a um desejo infinito. Do Comparativismo à ‘Hospitalidade’ de 
Maria Gabriela Llansol” (2011), Paula Mendes Coelho aborda justamente 
a noção de hospitalidade, procurando equacionar a literatura no século 
XXI no contexto da crise da relação da sociedade com as humanidades, 
sublinhando, com indiscutível propriedade, a centralidade do papel 
da leitura. Llansol é aqui lida à luz do conceito de hospitalidade pro-
pugnado por Derrida (embora este ângulo de análise seja tão-somente 
lacunarmente enunciado e me pareça carecer de um tratamento mais 
profundo). Seguindo na pista derridiana, diríamos que Llansol celebra 
a experiência de uma radical alteridade: acolhe vozes, numa abertura 
fértil ao Outro – à estranheza inquietante que a singularidade do total-
mente Outro sempre é. Como continuar o humano, pergunta o texto 
llansoliano (LL1: 20)? 

O dom poético, conducente à liberdade de consciência, aponta para 
uma vibração existencial em cujo seio pulsa a imaginação criadora. A 
intensidade das múltiplas cenas-fulgor, despedindo-se do paradigma 
realista da narratividade, convoca uma textualidade perpetuum mobile, um 
inacabamento perpétuo nas palavras justas de Francis Ponge.[120] “Onde 
Vais Drama-Poesia?” – tal é a pergunta enquanto princípio irradiante 
que ressoará sempre na Obra de Llansol, na experiência radical de lin-
guagem e de projecto ético-ontológico que ela corporiza. Se “o texto não 
consola” (1999: 126), lemos em Ardente Texto Joshua, é porque o texto 
é “sem promessa e sem garantia” (2000: 188). Quanto à problemática 
do horizonte de um novo humanismo, Llansol responderá, na obra Na 
Casa de Julho e Agosto. Geografia de Rebeldes III, em termos quase axio-
máticos, numa espécie de messianismo sem messianismo: “O homem 
será” (20033: 166).[121]  

[120] Cf. Francis Ponge (1984), Pratiques d’écriture ou l’inachèvement perpétuel, Paris, Hermann.

[121] A questão complexa do messianismo em Llansol permanece, a meu ver, incipien-

temente trabalhada. Maria João Cantinho, no ensaio “Tempo e Imagem na Obra de 

Maria Gabriela Llansol” (in: Revista Faces de Eva, 11, 2004, pp. 25-40), alude a esse sopro 

messiânico, mas trata-se, efectivamente, de uma problemática que carece de um maior 

aprofundamento.
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Em Uma razão dialógica. Ensaios sobre literatura, a sua experiência do 
humano e a sua teoria (2011), Manuel Gusmão dedica dois capítulos 
à obra de Llansol: “A História e o projecto do Humano”, pp. 195-218 
e “O amor ímpar ou o terceiro incluído”, pp. 219-228. Numa leitura 
minuciosa, Gusmão intima o legente a re-aprender a linguagem que 
relaciona com a própria “re-invenção de possíveis” (2011: 196). O poeta 
e crítico atenta no efeito do texto, sublinhando a partir da negação da 
transparência da escrita llansoliana o modo como a dialéctica do invisível 
e do visível constitui uma das veredas como na sua escrita se funda uma 
responsabilidade perante o Vivo. Uma rede textual complexa em que se 
semeiam múltiplas referências, podendo ser considerado um palimpsesto 
feito de fios incontáveis. Em O Livro das Comunidades, lemos “Leio um 
texto e vou-o cobrindo com o meu próprio texto que esboço no alto da 
página mas que projecta a sua sombra escrita sobre toda a mancha do 
livro. Esta sobreposição textual tem por fonte os olhos, parece-me que 
um fino pano flutua entre os olhos e a mão e acaba cobrindo como uma 
rede, uma nuvem, o já escrito” (Llansol, 1977: 65). O aspecto para o 
qual Gusmão, com acutilância, chama a nossa atenção é aquilo a que 
chama a “reconfiguração poiética do humano” (212): “É que o projecto 
do humano enquanto aberto passa pelo reconhecimento de que a vida 
«não é essencialmente nem principalmente humana» e daí decorre um 
desejo de que o humano reconheça em si ou se abra e dê palavra ao que 
nele não é humano. […] Receber do não-humano novas harmónicas 
do humano implica ainda reconhecer não apenas que ele não é todo o 
vivo mas que há um estado de deficiência do humano” (Gusmão, 2011: 
216-217. Itálico do autor).

Somos, pois, confrontados com uma radical poética do encontro, 
uma poética que à pergunta de escravo “Quem sou eu?” faz sobrepor 
a pergunta de um homem livre: “Quem me chama?”. Hospitalidade 
face a outras vozes, a outras alteridades-clamores totalmente Outros. 
Esta centralidade da ética em Llansol encontra-se plenamente actuante 
em O Encontro Inesperado do Diverso: “Alguém, desde o princípio, está 
sentado à nossa porta, pedindo abrigo, partilha de pão, reciprocidade” 
(LL1: 145). A exigência do apelo e da relação plasma-se no primado  da 
ética, aproximando-se claramente da crítica brochiana da arte pela arte: 
“convencida intimamente de que o belo tinha de ser salvo de qualquer 
embelezamento, para lá de toda a estética, e firmemente empenhado 
no corpo e no afecto” (LL1: 145-146).
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O mesmo sucede ao nível da recusa da hierarquização dos entes, 
como no seguinte testemunho de cariz autobibliográfico: “Há leitores 
que sempre se admiraram com a presença nos meus textos, de animais e 
de plantas, ao mesmo nível ontológico do ser-humano. Mas não há que 
admirar porque elas são formas da mesma imagem e excelentes mestres 
do ser-humano no estabelecimento das relações deste com a Presença 
não-humana” (Id., ibid.: 141). É justamente essa “não-hierarquização 
radical das formas vivas” (142) que me parece fundamental para um 
entendimento do horizonte pós-humanista em que se inscreve o labor 
llansoliano e que concita a nossa atenção para a proximidade entre as 
formas vivas e para uma comunidade profunda, um “espaço-nó” e de 
“semente”. Na página 143 de Lisboaleipiz 1, a autora chega a tecer algumas 
considerações em torno de Finita, reportando-se ao conceito de “eterno 
retorno do mútuo” (a que já nos reportámos) que define como sendo 
“a boa-nova da criação anunciada a todo o vivente” (LL1: 143). Subja-
cente a esta boa-nova está, sem dúvida, a questionação do “exclusivismo 
humano” que Onde Vais, Drama-Poesia? (207) encetara e que também 
assoma meridianamente em Finita: “Quando é que o homem, de forma 
mais capaz, se julgou forma única e exclusiva?” (Llansol, 2005: 124-125). 

Pergunta João Barrento no ensaio “A Voz dos Tempos e o Silêncio 
do Tempo”, incluído em Na Dobra do Mundo (2008): “faz sentido per-
guntar pelo sentido da história e pelos fins do homem na Obra de Maria 
Gabriela Llansol? Significa isso reconhecer que o seu projecto transporta 
ainda consigo a crença numa qualquer forma de humanismo?” (155). 
A resposta negativa, que concita o nosso assentimento, não podia ser 
mais esclarecedora a este respeito: “a haver aqui um »humanismo«, 
ele não corresponde a nenhuma crença apriorística numa essência do 
homem ou do humano, mas antes a uma esperança no vivo, no que 
é singular, no que está a acontecer e em devir (»Nada foi, tudo está 
sendo«). Nenhuma »ideia« do homem ilumina a Comunidade. […] Não 
há aí lugar para o Homem. […] o Homem não é figura desta Obra (pela 
simples razão de que o Homem não pode ser figura). Nem o »humano« 
é aí um datur (um a priori que é dado), mas antes um tertium non datur, 
o terceiro excluído da história (a casa da Comunidade é »casa dos pobres 
da história«), entre a barbárie obscurantista e as luzes da razão, um 
objecto do desejo” (Id., ibid.: 155-156. Itálico do autor). Estamos, com 
efeito, perante uma obra que faz estremecer essencialismos e a própria 
ideia de identidade-cristalização parece estar subordinada ao dinâmico 
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princípio da metamorfose-devir: “A identidade é precária. Por vezes, 
serve. Outras vezes, não”, lemos em Parasceve (Llansol, 20012: 100).

Indesmentível, pois, a dimensão ética do projecto llansoliano que se 
plasma na recusa do solipsismo, na disponibilidade para a metamorfose 
e no apelo da intersubjectividade. Emerge, assim, uma cosmovisão que 
contempla as figuras do rebelde, do eremita e do pobre por oposição 
ao Príncipe enquanto figura do poder. Parece-nos que o quadro ético-
-filosófico de uma hermenêutica radical, tal como a explorámos na 
primeira parte do presente estudo (no sentido de uma fenomenologia 
da justiça propugnada por Caputo, ancorada em Derrida e em Lévinas – 
como um modo de expor o mito do Ser ao choque do mito greco-judeu 
da justiça), nos permite dar conta, satisfatoriamente, da complexidade 
e da exigência que o pensamento de Llansol coloca ao seu legente. For-
mulada já por diversas vezes,[122] a aproximação da escrita llansoliana 
à filosofia do Rosto, preconizada por Lévinas, é descrita nos seguintes 
termos por Pedro Eiras em Esquecer Fausto (2005): “A proximidade do 
pensamento de Lévinas é sensível na ideia do texto como espaço de hos-
pitalidade (Aossê acolhido na família Bach, Prunus Triloba pelo »espaço 
Llansol« em Jodoigne, textos colhidos por Lisboaleipzig); na formação 
da subjectividade pela intersubjectividade da »dádiva«, recusando-se o 
solipsismo […]. Os limites do sujeito não são definidos por contraposição 
com os do outro mas no acolhimento do Rosto do outro. Na metáfora 
lévinasiana, o Rosto pede ao sujeito um laço de respeito religioso; em 
Maria Gabriela Llansol, o rosto é lugar de revelação” (610). 

Secundamos, obviamente, as argutas palavras do autor de Um Certo 
Pudor Tardio (2011). Mas não podemos deixar de assinalar que, na nossa 
óptica, o factor absolutamente decisivo é o modo como o Texto llanso-
liano logra suplantar a estreiteza da ética lévinasiana, firmando, assim, 
irreversivelmente a radicalidade do seu projecto ético. Como observámos 
no capítulo dedicado a Elizabeth Costello, de J. M. Coetzee, o Outro em 
Lévinas jamais ostenta um rosto não-humano. Já em Llansol, o humano 
está em permanente interacção com os demais entes, diferentes pos-

[122] Cf. João Barrento (2012), “Identidade e Literatura: O Eu, o Outro, o Há”, in: Diacrítica, 

nº 26/3, pp. 9-40, particularmente a esclarecedora nota de rodapé nº4. Silvina Rodrigues 

Lopes, 2013, pp. 83, 105-106. Numa linha oposta, para uma distinção entre o “Há” 

llansoliano e o “Há” lévinasiano (aquilo que, em Le Temps et l’autre, 1979, designou por 

“irremissível existir puro”), cf. Maria Etelvina Nunes (2008), Como Uma Pedra-Pássaro Que 

Voa, Lisboa, Mariposa Azual, pp. 15-35.
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sibilidades de ser-no-mundo. Numa ficção nómada como esta, escrita-
-mundo que recusa o enclausuramento e alberga o inacabamento, não 
nos deve admirar que se declare em O Senhor de Herbais: “O Alguém por 
que chama a estética que cultivo é humano e não-humano. É simples-
mente a consciência do vivo, seja qual for a forma como se apresenta 
à retina o Olho Primitivo” (2002: 104). E, ainda nessa obra, numa pas-
sagem que constitui um inolvidável testemunho do que significa ser-se 
humano, proclama-se com lúcida humildade: “O meu corpo é a minha 
paisagem terreste, cuja nascente é a matéria estelar. Vindo de tão longe e 
de tão imenso, como se poderia contentar com a mediocridade gregária, 
reduzida ao mero humano e à nesga de visível que é a duração de uma 
vida” (Id., ibid.: 210). 

Convidando-nos a equacionar uma ética para-além-do-humano, a 
obra llansoliana abraça uma englobante perspectiva cósmica que, des-
construindo quaisquer pretensões antropocêntricas, abarca a “Presença 
não-humana” (LL1: 141), inscrevendo-a no horizonte de uma radical 
des-hierarquização dos seres. Celebrando metamorfoses inusitadas e 
encontros inesperados do diverso, fala-nos do sentido em perpétuo 
movimento e do júbilo que é achar-se vivo no meio dos vivos.
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12.A LITERATURA DO NÃO:
RENÚNCIA E AFIRMAÇÃO A PARTIR DE BARTLEBY Y 
COMPAÑÍA (2000), DE ENRIQUE VILA-MATAS

“[…] mi moral es profundamente ética […]. Y de hecho, pues, mis per-

sonajes pueden ser amorales, mis lecturas de libros pueden ser amorales, 

pueden estar perfectamente a favor del personaje más amoral. Carezco, 

digamos, de moral, pero al mismo tiempo tengo un orden mental y de 

actitud ética ante las cosas.”

Enrique Vila-Matas[123]

12.1. O tempo, a escrita e a morte: literatura e silêncio

Quase todos os contos de Jorge Luis Borges contêm, de uma forma ou 
de outra, uma vibrante explanação, ora manifesta, ora dissimulada, 
do que é a literatura. Consideremos, por exemplo, o texto “O milagre 
secreto” (1943), em que de palavra em palavra, de ruína circular em 
ruína circular, o escritor argentino nos fala das múltiplas relações que 
se entretecem entre o tempo, a escrita e a morte.[124] 

Borges relata a história do escritor judeu Jaromir Hladik, conde-
nado à morte pelos nazis. O condenado dirige-se a Deus na escuridão, 
suplicando que lhe fosse concedido mais algum tempo de vida para 
terminar a tragédia inacabada Os Inimigos, tendo-lhe sido outorgado o 
assentimento divino através de um sonho. 

Na manhã seguinte, é conduzido ao local da execução: as armas 
convergem sobre ele e uma pesada gota de chuva rola lentamente pela 

[123] Cf. Enrique Vila-Matas (20042), “Enrique Vila-Matas: Soy del tamaño de lo que veo 

– Sobre el sentido de las miradas”, in: Katarzyna Olga Beilin, Conversaciones Literarias con 

Novelistas Contemporáneos, Tamesis, Woodbridge, pp. 105-106.

[124] É óbvia e profundamente fértil a influência que Jorge Luis Borges teve em Vila-Matas e 

naquilo que se poderia chamar o seu parasitismo literário e as suas poéticas enciclopédicas. 

A título ilustrativo, remeto unicamente para o estimulante estudo: Kelvin Klein (2009), 

Vozes Compartilhadas. A poética intertextual de Enrique Vila-Matas, Porto Alegre, 2009, Univer-

sidade Federal do Rio Grande do Sul. Dissertação de Mestrado em Literatura Comparada.
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sua face. Mas as armas não disparam e a gota de água perdura na sua 
bochecha: o tempo como que se eterniza nesse gesto inacabado. É então 
que se apercebe de que a sua prece foi, de facto, atendida e que terá um 
ano para, de memória, concluir mentalmente a sua obra: “Minucioso, 
imóvel, secreto, urdiu no tempo o seu elevado labirinto invisível. Refez 
o terceiro acto duas vezes. Apagou um ou outro símbolo demasiado 
evidente: as repetidas badaladas, a música. Nenhuma circunstância o 
importunava. Omitiu, abreviou, ampliou; nalguns casos, optou pela 
versão primitiva. Chegou a gostar do pátio, do quartel; um dos ros-
tos que o enfrentava fê-lo modificar a sua concepção de Roemerstadt. 
Descobriu que as árduas cacofonias que tanto alarmaram Flaubert são 
simples superstições visuais: debilidades e inconvenientes da palavra 
escrita, não da palavra sonora… Deu fim ao seu drama: já só lhe faltava 
resolver um único epíteto. Achou-o; a gota de água resvalou-lhe pela 
bochecha. Iniciou um grito enlouquecido, mexeu a cara, a quádrupla 
descarga abateu-o. Jaromir Hladik morreu a vinte e nove de Março, às 
nove e dois minutos da manhã” (Borges, 2003: 136). 

No exacto momento em que termina sua obra, o tempo retoma o seu 
curso natural e é nesse instante que Hladik volta a estar diante do seu 
destino, morrendo de imediato, de acordo com o estipulado. Fornecendo-
-nos importantes pistas para uma compreensão do literário, diz-nos 
muito este conto: sobre a inamovível busca da perfeição, a salvação 
pela literatura, a escrita como adiamento da morte ou como afirmação 
redentora do vivido. É fundamentalmente em torno destas linhas de 
fuga que desejo fazer gravitar a minha reflexão neste último capítulo.

É conhecida a tendência natural, no âmbito dos estudos literários, 
para a multiplicação de infindáveis diagnósticos sobre o actual estado 
da literatura, bem como de intermináveis conjecturas sobre o hori-
zonte futuro a ser trilhado pelos cultores da palavra escrita. Com essa 
compreensível tentativa de mapear os novos caminhos da literatura, 
esperamos vislumbrar a chave de acesso à compreensão do Zeigeist e 
da Weltanschauung de uma época, que sempre se furtam ao nosso olhar 
inquiridor e analítico. Jamais nos devemos esquecer que, nesse esforço 
hermenêutico de captar o rosto do nosso tempo, se joga a aceitação da 
premissa de Adorno, segundo a qual a literatura pode e deve ser uma 
espécie de sismógrafo dos tempos.

É justamente esse o desiderato que anima, por exemplo, o labor 
crítico e um autor como Ihab Hassan. No seguimento do seu livro Lite-

A sabedoria da incerteza.indd   154 29-01-2016   10:22:58



155

A SABEDORIA DA INCERTEZA: IMAGINAÇÃO LITERÁRIA E POÉTICA DA OBRIGAÇÃO

rature and Silence (1967),[125] e perseguindo o esboço de uma literatura 
pós-moderna, reportar-se-á ao que designa por “desmembramento de 
Orfeu”, procurando auscultar as ressonâncias da categoria do silêncio e 
dedicando a sua atenção a uma literatura que desconfia da sua própria 
essência e que se move no sentido da sua própria aniquilação. Sinto-
maticamente, no prelúdio dessa obra,[126] Hassan escolherá falar aos 
seus leitores de uma lira sem cordas, apontando, assim, para um canto 
do apagamento, para uma poética da rasura, enfim, para o elogio da 
desaparição e da fractura. Com efeito, se no capítulo sobre Hemingway, 
conclui: “Naked, Orpheus enters the great, empty space of violence” 
(Hassan, 1971: 109), no capítulo em torno de Genet declara, ainda em 
clave órfica: “Meanwhile, Orpheus and Narcissus embrace in a black 
pool” (Id., ibid.: 209).

O que o presente capítulo procurará avaliar é o modo como na obra 
Bartleby y Compañía (2000),[127] do escritor catalão Enrique Vila-Matas, se 
põe em cena uma indagação irónica e ficcional de possíveis sendas para 
a literatura, apontando para aquilo que Marcelo, o narrador, designa 
por Literatura do Não, bem como o modo como essa interrogação nos 
pode levar a pensar mais fundo, em termos ontológicos, sobre o esta-
tuto da criação literária e sobre a possibilidade e/ou a impossibilidade 
da literatura.[128]

A obra em apreço, inspirada no conto de Melville – Bartleby, the 
Scrivener: A Story of Wall Street (1853), explora a síndrome de Bartleby, 

[125] Ihab Hassan (1967), Literature of Silence: Henry Miller and Samuel Beckett, New York, 

Knopf.

[126] Ihab Hassan (1971), The Dismemberment of Orpheus. Toward a Postmodern Literature, New 

York, Oxford University Press.

[127] Utilizarei a seguinte edição: Enrique Vila-Matas (2000), Bartleby y Compañía, Barcelona, 

Anagrama. Doravante citado como B&C, seguido do número de página.

[128] Já muitas vozes críticas se debruçaram sobre o denominado “efeito-Bartleby”, ele-

gendo o livro de Vila-Matas como pedra-de-toque de uma cartografia da nossa contem-

poraneidade literária e filosófica; reporto-me, pela pregnância e pela acribia que exibem, 

às obras: L’effet Bartleby. Philosophes Lecteurs, de Gisèle Berkman (Paris, Hermann, 2011), 

e De Bartleby aux écrivains négatifs: une approche de la négation, de Patrick Tillard (Montréal, 

Le Quartanier, 2011). O próprio carácter enigmático da figura melvilliana é adensada, 

por exemplo, pelo facto de um escritor como Italo Calvino ter escolhido Bartleby como 

tema principal para a sua sexta e derradeira lição (que não chegou a completar) das suas 

seis propostas para o milénio. Cf. Italo Calvino (2002), Seis propostas para o próximo milénio 

(Lições Americanas), Lisboa, Teorema, p. 9.
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que atinge diversos escritores que preferiram não escrever. Referindo-se 
a esta síndrome como “doença”, “pulsão negativa” ou “atracção pelo 
nada”, o narrador inflama-se na perseguição do amplo espectro de múl-
tiplos escritores afectados por uma espécie de paralisia literária: autores 
que, tocados pelo Mal (no seu próprio dizer), não chegaram a escrever 
ou que, tendo escrito, em algum momento do seu itinerário, decidiram 
renunciar à escrita: “Todos conocemos a los Bartlebys, son seres en los 
que habita una profunda negación del mundo. […] Me dispongo, pues, 
a pasear por el laberinto del No, por los senderos de la más perturbadora 
y atractiva tendencia de las literaturas contemporáneas: una tendencia 
en la que se encuentra el único camino que queda abierto a la auténtica 
creación literaria; una tendencia que se pregunta qué es la escritura y 
dónde está y que merodea alrededor de la imposibilidad de la misma 
y que dice la verdad sobre el estado de pronóstico grave – pero suma-
mente estimulante – de la literatura de este fin de milenio. […] Sólo de 
la pulsión negativa, sólo del laberinto del No puede surgir la escritura 
por venir” (B&C: 11-13).

Tudo o que é incluído na obra de Vila-Matas partirá justamente 
desta deliberação inicial do protagonista: a de rastrear a Literatura do 
Não, a de Bartleby e companhia. Desde o início, e regressando à nota 
preambular que deixei em suspenso no início do presente capítulo 
(mas que não pretendo de modo algum abandonar), é-nos confirmado 
pelo narrador que será do rastreio do labirinto do Não que poderão 
surgir os caminhos que ainda permanecem em aberto para a genuína 
criação literária: aquilo a que chama a escrita por vir ou a escrita que vem 
(la escritura que viene) e que nos recorda ora Le livre à venir, de Blanchot, 
ora La comunità che viene, de Agamben. Ambos os autores, como sabe-
mos, se debruçaram sobre a figura de Melville: Agamben dedicou-lhe 
importantes ensaios como “Bartleby ou Da Contingência” (1993)[129] e 
Blanchot, em L’écriture du désastre (1980), dirá que a fórmula enigmá-
tica (a-gramatical, segundo Deleuze)[130] I would prefer not to nos fala na 
intimidade das nossas noites.[131]

[129] Cf. Giorgio Agamben (2008), Bartleby: Escrita da Potência, Lisboa, Assírio & Alvim e 

“Bartleby”, in: A Comunidade que vem, Lisboa, Editorial Presença, 1993, pp. 33-35.

[130] Cf. Gilles Deleuze (1993), “Bartleby ou la formule”, in: Critique et Clinique, Paris, 

Minuit, pp. 89-114.

[131] Cf. Maurice Blanchot (1980), L’écriture du desastre, Paris, Gallimard, p. 33 e p. 219. 
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Não que o narrador saiba exactamente em que é que consistiria uma 
tal escrita e quais os contornos que esta deveria assumir. Aventurando-se, 
pois, no desconhecido como margem do possível, o narrador redige 86 
notas de rodapé a um texto invisível, subordinado ao tema da Litera-
tura do Não. Entre os exemplos convocados estão os escritores Robert 
Walser, Kafka, Beckett, Rimbaud, Valéry, mas também filósofos (por 
exemplo, Wittgenstein e a célebre proposição 7, incluída no Tractatus 
Logico-Philosophicus: “Acerca daquilo de que se não pode falar, tem que 
se ficar em silêncio”) e artistas como Duchamp ou personagens-pintores 
como Francesco de Os elixires do Diabo de Hoffmann e de Frenhofer de 
A obra de arte desconhecida, de Balzac. 

De resto, não deixa de ser significativo que o próprio George Stei-
ner aplique, em obras como Grammars of Creation (2001) ou After Babel 
(1975), a categoria do “silêncio” à própria evolução da literatura da 
modernidade: de Kafka a Pinter, passando pela Umnachtung de Hölderlin 
e pela perspicácia inexorável de Hofmannsthal, e com uma paragem 
obrigatória pelo misticismo do segundo Wittgenstein, o escritor moderno 
é seduzido pelo silêncio que se revela capaz de aceder a níveis de verdade 
e de justeza que as palavras, conspurcadas ideologicamente pelos desas-
tres políticos e anquilosadas pelo uso displicente da tribo, não logram 
apreender (as análises steinerianas são enquadradas pela sua discussão 
em torno do tempo do Epílogo e do Pacto Quebrado, explanada em 
Real Presences, de 1989, e do topos da ‘retirada da Palavra’ no seminal 
ensaio “The Retreat from the Word”, incluído na colectânea Language 
and Silence, de 1967).[132]

O próprio narrador de Bartleby y Compañía alude a Der Tod des Vergil, de 
Broch (na nota 40, mais precisamente). Compreende-se, sem dificuldade, 
essa alusão no contexto da questionação sobre o estatuto ontológico da 
obra de arte: como vimos no capítulo 8, Hannah Arendt, em Homens em 
Tempos Sombrios, apelidará Broch de um poeta “à sua própria revelia”, 
surpreendendo no autor austríaco uma pungente dilaceração entre o 
apelo de ser poeta e o desejo de não querer sê-lo. Ora, será esta tensão 
biográfica e ontológica que se plasmará em matéria literária no seu mag-
num opus em torno da morte de Virgílio: Broch escreverá o seu romance 

[132] Cf. as seguintes obras de Steiner: Language and Silence (London, Faber and Faber, 

1967), After Babel (1975, Oxford, Oxford University Press), Real Presences (London, Faber 

and Faber, 1989) e Grammars of Creation (London, Faber and Faber, 2001).

A sabedoria da incerteza.indd   157 29-01-2016   10:22:58



158

RICARDO GIL SOEIRO

sobre o poeta latino que decide, à beira da morte, destruir a Eneida. Na 
medida em que considera a sua obra um produto de uma aspiração esté-
tica que, potencialmente, poderá minar a dimensão ética que cumpre 
reconhecer no labor artístico, o protagonista sentir-se-á dilacerado entre 
a perfeição estética e a função ética da obra. Pela interpelação ética que 
os seus temas originam, não nos surpreende que o romance do escritor 
austríaco se constituísse enquanto matéria de diálogo para Vila-Matas. 
Uma obra de contornos simultaneamente filosóficos e líricos que, com 
os seus quatro andamentos, propõe ao leitor uma viagem espiritual e 
mística, onde se problematiza de um modo candente a própria essência 
da arte e onde se rejeita radicalmente as teorias da l’art pour l’art.

Também Ein Brief (1902), de Hugo von Hofmannsthal, que na nota 
2 é perspectivado como texto emblema da literatura do Não, ocupa um 
lugar central na Sprachkritik. Na famosa carta, o autor austríaco fala-nos, 
através de Lord Chandos, da desistência da escrita, de uma espécie de 
“sofrimento interior”, na medida em que as palavras abstractas, de que 
a língua se tem de servir naturalmente para emitir qualquer juízo, se 
lhe desfaziam na boca como cogumelos apodrecidos.

São, enfim, diversos os casos apresentados e alguns deles recor-
rentes ao longo do livro. Desde o início pressentimos o halo benjami-
niano que envolve o desígnio de Vila-Matas: o escritor catalão como 
que concretiza o sonho que Walter Benjamin não chegara a cumprir – a 
composição de um ensaio exclusivamente constituído por citações que 
seria, segundo Adorno, a coroação do anti-subjectivismo (Krönung seines 
Anti-Subjektivismus).[133] A partir de um determinado momento, todavia, 
quase que se poderia dizer que o leitor é invadido por uma sensação de 
desconforto perante o pélago de referências e citações que aí desfilam, 
ao ponto de o próprio narrador se transformar numa espécie de perso-
nagem beckettiana: “Soy sólo una voz escrita, sin apenas vida privada ni 
pública, soy una voz que arroja palabras que de fragmento en fragmento 
van enunciando la larga historia de la sombra de Bartleby sobre las lite-
raturas contemporáenas. Soy CasiWatt, soy mero flujo discursivo” (B&C: 
54). Como no inominável beckettiano, as vozes são feitas de palavras 
dos outros: não podendo continuar, continuamos.

[133] Cf. Theodor Adorno (1992), “Caracterização de Walter Benjamin” [1955], in: Walter 

Benjamin, Sobre Arte, Técnica, Linguagem e Política, Lisboa, Relógio D’Água, pp. 7-26.
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Uma das críticas mais mordazes movida ao universo ficcional de 
Vila-Matas centra-se justamente sobre o carácter abstracto da sua escrita, 
na óptica de alguns exegetas excessivamente literária. O escritor catalão, 
de certo modo, respondeu a este tipo de críticas. Em “La Gota Gorda” 
(conto incluído no livro Exploradores do Abismo), por exemplo, o narra-
dor afirma que:

La tensión más fuerte la provocaba el duro esfuerzo de contar historias de 

personas normales y tener a la vez que reprimir mi tendencia a divertirme 

com textos metaliterarios: el duro esfuerzo, en definitiva, de contar historias 

de la vida cotidiana con sangre e hígado, tal como me habían exigido mis 

odiadores, que me habían reprochado excesos metaliterarios y »ausencia 

absoluta de sangre, de vida, de realidad, de apego a la existencia normal de 

las personas normales«. 

Sin saber que mis odiadores me reprocharían tambíen lo contrario, es decir, 

me recriminarían calquier cosa que hiciera, me entregué con la mejor 

voluntad a los cuentos con personas normales, de carne y hueso, sangre e 

hígado. No es que fuera algo antinatural para mí, pero ya desde el primer 

momento me sentí mui incómodo com las vísceras, el sudor, el olor, las 

vulgares frases y las lágrimas de mis personajes. No podía olvidarme de lo 

mucho que me identificaba com Paul Valéry cuando aseguraba que su mente 

no estaba hecha para las novelas tradicionales, ya que las grandes escenas 

de éstas, las cóleras, las pasiones, los momentos trágicos, lejos de exaltarle, 

le llegaban como destellos miserables, estados rudimentarios donde todas 

las estupideces andan sueltas, donde el ser se simplifica hasta la tontería 

(Vila-Matas, 2007: 31-32).

É como se, pelo facto de os romances de Vila-Matas se assumirem 
como breves histórias portáteis da literatura, eles carecessem de densi-
dade existencial, produzindo personagens áridas (e não figuras de carne 
e osso), meras marionetas de papel servindo o propósito de encarnar 
um propósito estético; como se, pelo facto de o seu labor passar por um 
criativo processo de parasitismo literário de herança borgesiana (simbo-
lizado paradigmaticamente na figura de Pierre Menard), as suas obras 
de algum modo estivessem desprovidas de uma efectiva dimensão ética. 
Ora, o que nos parece é que a interrogação ética se encontra sempre 
presente em Vila-Matas, pulsando nas entrelinhas do texto: parece-nos 
que quando Vila-Matas, através do seu Bartleby, se interroga sobre os 
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efeitos e a possibilidade da própria escrita (sobre si, sobre o Outro e sobre 
o silêncio), uma tal interrogação assume-se, de pleno direito, enquanto 
gesto eminentemente ético.

Em Bartleby y Compañía, tais posicionamentos de cariz ético mani-
festam-se de uma forma verdadeiramente múltipla. Da Crise de Versos 
de Mallarmé à linguagem mutilada de Paul Celan, passando pelo adeus 
à literatura de Rimbaud e à negative capability de Keats, a renúncia à 
palavra e o emudecimento no silêncio desaguam na asserção de Walser 
segundo a qual “escrever que não se pode escrever também é escrever.” 
Mas, num espírito profundamente borgesiano, para além dos casos 
reais de inquietantes mutismos, também há escritores fictícios como o 
escritor Robert Derain, autor de Éclipses littéraires, com quem o narrador 
mantém uma relação epistolar ou, na nota de rodapé 60, o caso de Para-
noico Pérez, personagem criada por um romancista fictício, que nunca 
conseguira escrever, pois sempre que lhe surgia uma ideia, Saramago 
escrevia-a antes dele.

A este respeito, importaria, porventura, acentuar a dimensão ficcio-
nal de que, efectivamente, se reveste o livro de Vila-Matas. Dever-se-ia, 
pois, encarar esta obra como um exemplo de “meta-ficção” (conceito 
trabalhado por Patricia Waugh em Metafiction: The Theory and Practice of 
Self-Conscious Fiction, 1984), em que a literatura é discutida no próprio 
seio ficcional de uma obra literária; sublinhando-se, ainda, a utilização 
da intertextualidade, patente na convocatória de diversos autores e 
no  abundante uso de citações que aí é feito,[134] e da intratextualidade, 
manifesta por exemplo nas afinidades electivas com O Mal de Montano:[135] 
o relato de um escritor que se encontra paralisado, após ter escrito um 

[134] Esta problemática convoca a discussão complexa em torno do conceito de originalidade. 

A escrita de Vila-Matas parte do postulado segundo o qual a literatura engendra mais 

literatura, numa posição que ecoa o preceito derridiano de uma infindável disseminação 

sígnica. Reportando-se ao conceito de rizoma e à noção barthesiana do prazer do texto 

(compulsados no capítulo sobre Lispector), o estudo de Edgar Ortiz, intitulado “Bartleby y 

Compañía: Lectura, Rito y Criación”, fornece uma explicação certeira sobre a noção singular 

da originalidade presente em Bartleby y Compañía: “Bartleby no aspira a una originalidad 

solitaria que pretenda ser cerrada sino todo lo contrario. La originalidad de Bartleby es 

compartida, esto está abiertamente declarado en el texto” (2012: 277).

[135] Não nos surpreende, pois, que, como nos diz no artigo “Breve autobiografia literária”, 

tenha escolhido, por sugestão do seu editor, “Catedral Metaliterária” para título agrega-

dor que nomeia o grupo de romances formados por Bartleby y Compañía (2000), O Mal de 

Montano (2002) e Doutor Pasavento (2004). José María Pozuelo Yvancos (2012: 219-273) 
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livro sobre escritores paralisados; as próprias notas de rodapé que, muito 
derridianamente, são deslocadas para o centro do livro, problemati-
zando, assim, as habituais dicotomias entre centro e margem, ausência 
e presença, ficção e realidade, e fazendo estremecer o espaço literário. 
Disso nos dá conta o próprio narrador de Bartleby y Compañía: “Ay, no 
sé si tiene mucha importancia que diga esto una otra cosa. Decir es 
inventar. Sea falso o cierto. No inventamos nada, creemos inventar 
cuando en realidad nos limitamos a balbucear la lección, los restos de 
unos deberes escolares aprendidos y olvidados, la vida sin lágrimas, tal 
como la lloramos” (B&C: 54); ou, um pouco mais adiante, na página 64, 
“Hemos aprendido a respetar a los embaucadores” (B&C: 64). De resto, 
seria igualmente pertinente pensar nas designações genológicas que aqui 
também são desafiadas: estamos perante um romance metaficcional? 
Um caderno de notas fragmentário? Um ensaio ficcional? Um diário 
pessoal feito de notas de rodapé? Um romance híbrido, como preconizou 
Roberto Bolaño? Ou um livro de literatura comparada como chegou a 
postular Tabucchi?[136] 

Ora, não deixa de ser interessante que o ensaio autobiográfico “Un 
tapiz que se dispara en muchas direcciones” (incluído no livro Una vida 
absolutamente maravillosa, 2011)[137] consiga adensar ainda mais a poro-
sidade de fronteiras que se poderiam estabelecer entre ficcionalidade e 
veracidade. Nesse ensaio absolutamente central para a compreensão da 

utiliza a denominação de “Tetralogia do escritor”, acrescendando às obras já mencionadas 

uma quarta: París no se acaba nunca, de 2003.

[136] Na obra Perder Teorias (2010), Vila-Matas reporta-se ficcionalmente a esse tipo de lite-

ratura híbrida, de difícil catalogação em termos genológicos. Esta obra descreve a chegada 

de um alter ego do próprio Vila-Matas a um hotel de Lyon para participar num encontro 

literário em torno das relações entre a ficção e a realidade. A personagem, após ter des-

coberto que os membros da organização se esqueceram de o receber, fecha-se no quarto 

de hotel, aproveitando para esboçar uma teoria geral do romance no século XXI que faz 

assentar em elementos que considera irrenunciáveis e imprescindíveis: “Comencé en los 

márgenes de mi artículo a anotar los elementos – irrenunciables, imprescindibles – que 

debían estar en toda novela futura que quisiera sentir-se, perteneciente al nuevo siglo. 

[…] Encontré cinco rasgos esenciales, irrenunciables: La »intertextualidad« (escrita así, 

entrecomillada). Las conexiones con la alta poesía. La escritura vista como un reloj que 

avanza. La victoria del estilo sobre la trama. La conciencia de un paisaje moral ruinoso” 

(Vila-Matas, 20102: 28).

[137] Enrique Vila-Matas (2011), Una Vida Absolutamente Maravillosa, Barcelona, Random 

House Mondadori, pp. 128-146.
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obra de Vila-Matas, o escritor catalão apropria-se da sua criação roma-
nesca, confundindo-se com o próprio narrador de Bartleby y Compañía. 
Sublinhando a sua força centrífuga, remetendo para o acto de criação 
contínua e inesgotável, Vila-Matas notava que, após a publicação do  
livro, diversos leitores se apressaram a completar o livro, enviando-
-lhe cartas e mensagens electrónicas sobre os muitos bartlebys que não 
haviam sido incluídos inicialmente. A sua criação inicial como que se 
havia libertado das suas mãos, tendo-se transformado no verdadeiro 
livro de areia. Havendo um antes e um depois de Bartleby y Compañía, 
afirma Vila-Matas que, desde que deu por terminado o seu romance e 
encerrado o inventário de escritores do Não, vai sofrendo sem pena a 
aparição de novos bartlebys, assumindo uma importância pessoal deci-
siva: “Siempre me había dicho que si la vida no tiene sentido tampoco lo 
tiene leer, pero de repente me pareció que la operación de leer y buscar 
artistas del No tenía mucho sentido. De pronto, sentí que la búsqueda 
de bartlebys daba sentido a mi vida. El día en que me di cuenta de esto, 
comenzó para mí una gran fiesta, cuya apoteosis me llegó al leer este 
verso de Roberto Juarroz: »En el centro del vacío hay outra fiesta«” 
(Vila-Matas, 2011: 145-146).[138]

12.2. O gosto do segredo: literatura e resistência

Derrida tomou plenamente consciência dessa força da afirmação pela 
negação que habita Bartleby – transformado em arquétipo de todos os 
escritores do Não. Em O Gosto do Segredo, diz-nos o seguinte: “Um dos 
meus paradigmas literários preferidos está em Bartleby the Scrivener, que 
nem responde nem não responde quando diz “I would prefer not to”. Não 
diz não, não diz sim, diz “preferir não”. Haveria muito a dizer sobre este 
belíssimo texto de Melville, e também em Dickens há, em parte, qualquer 
coisa de análogo. Trata-se de uma relação com o outro em que eu não 
digo nem sim nem não, digo que “quero ter a liberdade já não de me 

[138] O mesmo se poderia dizer relativamente à seguinte entrada do seu Diário Volúvel, 

publicado em 2010: “Não nego que há algum tempo que me tenta a ideia de me situar 

na esteira duchampiana, mas creio que, para dar esse passo, precisaria de um escritor que 

fosse testemunha de tudo, que me seguisse e o narrasse, quer dizer, teria de contratar um 

escritor que contasse como abandonei a escrita, como me dediquei a converter a minha 

vida numa obra de arte, como deixei de escrever e não me senti nada mal” (Enrique 

Vila-Matas, 20101: 10).
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rebelar, de me revoltar ou de recusar, mas de não responder, assinando 
enunciados que não é simplesmente uma dupla negação ou uma dia-
léctica. “I would prefer not to.” Haveria muito a dizer sobre a ligação desta 
figura com a morte. É uma indicação sobre o problema da não-resposta 
como questão política fundamental” (Derrida, 20062: 43).

Em textos como Passions e Che cos’è la poesia, bem como em Donner 
la Mort, reflectindo sobre a literatura, confidencia-nos Derrida que o 
segredo é o que não responde, o que recusa toda a resposta frente a 
uma autoridade qualquer, e isso constitui a sua própria singularidade, 
irredutível a qualquer fala: “Ele não responde à fala, ele não diz ‘Eu, 
o segredo,’ ele não corresponde, ele não dá garantia: nem dele, nem a 
ninguém, nem diante de quem ou do que quer que seja” (Derrida, 1993: 
62). O segredo é, pois, a não-resposta absoluta, permanecendo estranho 
à fala, não se lhe reduzindo. O amor pela literatura tende então para a 
possibilidade de dizer tudo, guardando segredo. Num outro livro – Papier 
Machine, Derrida assegura que “a instituição da literatura reconhece, 
em princípio ou por essência, o direito de dizer tudo ou de não dizer 
dizendo, daí o direito ao segredo ostentado. A literatura é livre. Deveria 
ser. A sua liberdade é também aquela que uma democracia promete” 
(Derrida, 2001: 398). Já em Résistances, Derrida descreve Bartleby como 
sendo a figura da morte  e de uma “resistência” à análise. Nele se pode 
surpreender “o segredo da literatura,” isto é, o segredo que resiste à 
resposta desveladora que nos tranquiliza a sede dos sentidos previstos e 
já mapeados: “Estamos de volta para mais de perto do umbigo do sonho, 
no lugar onde o desejo da morte e o desejo tout court convocam e dizem 
a análise que interditam, dizendo-a, sem nada dizer, respondendo sem 
responder, sem dizer sim nem não, sem aceitar nem recusar, falando, 
embora nada dizendo, nem sim nem não, como Bartleby, The Scrivener. 
A toda a exigência, questão, pressão, pedido, ordem, ele responde sem 
responder, nem passivo nem activo: ‘I would prefer not to’, preferiria não o 
fazer... Aqueles que leram este imenso pequeno livro de Melville sabem 
que Bartleby é certamente também uma figura da morte, mas também 
que, sem nada dizer, faz falar, e desde logo o narrador que se descobre 
um homem de lei responsável e um analista infatigável. Verdadeiramente 
incurável. Bartleby faz falar o analista como narrador e homem de lei. 
Bartleby é também o segredo da literatura” (Derrida, 1996: 38).

Quase que ecoando a figura do ironista liberal (Rorty) e a do her-
meneuta radical (Caputo), dir-se-ia que não há uma meta atingir, uma 
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verdade cristalizada que esperaria o narrador no fim da sua busca pela 
galeria dos escritores do Não. Na nota de rodapé 68, o narrador fala do 
que sucede “en este diario por el que voy a la deriva, navegando por 
los mares del maldito embrollo del síndrome de Bartleby: tema labe-
ríntico que carece de centro, pues hay tantos escritores como formas 
de abandonar la literatura, y no existe una unidad de conjunto y ni tan 
siquiera es sencillo dar con una frase que pudiera crear el espejismo 
de que he llegado al fondo de la verdad que se esconde detrás del mal 
endémico, de la pulsión negativa que paraliza las mejores mentes. Sólo 
sé que para expresar ese drama navego muy bien en lo fragmentario y 
en el hallazgo casual o en el recuerdo repentino de libros, vidas, textos 
o simplemente frases sueltas que van ampliando las dimensiones del 
laberinto sin centro. Vivo como un explorador. Cuanto más avanzo en 
la búsqueda del centro del laberinto, más me alejo de él. Soy como un 
explorador que avanza hacia el vacío. Eso es todo” (B&C: 151). E, mais 
adiante: “No puede existir una esencia de estas notas, como tampoco 
existe una esencia de la literatura, porque precisamente la esencia de 
cualquier texto consiste en escapar a toda determinación esencial, a toda 
afirmación que lo estabilice o lo realice. Como dice Blanchot, «la esen-
cia de la literatura nunca está ya aquí, siempre hay que encontrarla o 
inventarla de nuevo». Así vengo yo trabajando en estas notas, buscando 
e inventando, prescindiendo de que existen unas reglas del juego en la 
literatura. [...] Quien afirme a la literatura en sí misma, no afirma nada. 
Quien la busca, sólo busca lo que se escapa, quien la encuentra, sólo 
encuentra lo que está aquí o, cosa peor, más allá de la literatura. Por eso, 
finalmente, cada libro persigue la no-literatura como la esencia de lo 
que quiere y quisiera apasionadamente descubrir” (B&C: 160). Como de 
modo certeiro sublinha Sabrina Sedlmayer no ensaio “A potência passiva 
dos Bartlebys na escrita de Vila-Matas” (2008): “Se Melville, para Bor-
ges, antecipou Kafka, é relativamente apropriado relacionar Vila-Matas 
a Pierre Menard e à pós-modernidade. A ausência de referencialidade 
mimética, de ideia de origem e de progresso, a superficialidade subjectiva 
do narrador, o jogo de indistinção entre real e imaginário, além de um 
abundante uso de referências e citações alheias são apenas algumas das 
características que tornam esse autor mais um exemplo de escrita que 
tem como mote o sol negro da Modernidade” (Sedlmayer, 2008: 2020).

Estamos, em última análise, perante a problemática órfica sobre a 
qual copiosa e brilhantemente se detiveram Blanchot e Barthes: em 
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O Grau Zero da Escrita (1953) – mas também em outras obras como 
nos Ensaios Críticos, Barthes aludira já à condição trágica da literatura, 
segundo ele apenas existente para melhor poder cantar a sua neces-
sidade de morrer: “Esta linguagem mallarmiana é Orfeu que só pode 
salvar aquilo que ama renunciando a ele, e que apesar de tudo, se volta 
um pouco; é a Literatura levada às portas da Terra prometida, isto é, às 
portas de um mundo sem Literatura, mas de que seriam os escritores a 
dar testemunho” (Barthes, 1997: 63). A escrita como que se dirige rumo 
à ausência (a “escrita branca” ou a “escrita neutra”), alimentando o 
sonho órfico de um escritor sem Literatura e suspirando pela Utopia da 
Linguagem: “a perfeição de um novo mundo adâmico onde a linguagem 
já não seria alienada” (Id., ibid.: 73). Também Foucault, nos fala desse 
“lugar sem lugar”, em que se dá o fulgor que, por um instante, assume 
o seu cintilante desaparecimento. No ensaio “Eurídice e as Sereias”, 
incluído em O pensamento do exterior, confidencia-nos: “olhar de Orfeu: 
esse olhar que, no limiar oscilante da morte, vai procurar a presença ida, 
tenta trazê-la de regresso, imagem, até à luz do dia, mas dela conserva 
apenas o nada, onde o poema justamente pode aparecer” (Foucault, 
2002: 41-42). Blanchot, por sua vez, em O Livro Por Vir, declara que a 
literatura se dirige a si mesma, à sua própria essência que é o desapa-
recimento.[139]

Como nos ensinou Borges, a literatura é esse milagre secreto, uma 
espécie de labirinto invisível à espera de ser descoberto. Bartleby, afinal, 
sempre o soube. Barthes no-lo confirma: “A Literatura é como o fósforo: 
brilha mais no momento em que tenta morrer” (1997: 37). 

[139] O desaparecimento é, de facto, um dos topos privilegiados da escrita de Vila-Matas. 

Recorde-se, a título meramente ilustrativo, que a epígrafe de O Mal de Montano (20041: 7) 

consiste justamente na célebre interrogação de Blanchot: “Que faremos para desaparecer?” 

Pense-se, igualmente, no conto “A Arte de Desaparecer”, incluído em Suicídios Exemplares 

(2013), pp. 65-78. Ou, ainda, na ideia seminal de auto-destruição apresentada no capítulo 

derradeiro “Um Shandy Desenha o Mapa da Sua Vida”, incluído em História Abreviada da 

Literatura Portátil, obra que desvenda a sociedade secreta shandy, a sociedade dos portáteis: 

“o último shandy, que é um herói saturnino, com as suas ruínas, as suas miniaturas, as suas 

visões desafiadoras e a sua implacável penumbra, pensa que a sua intensidade e atenção 

exaustiva de melancólico fixam limites naturais à longitude com que pode tornar explícitas 

as suas ideias sobre a literatura e a vida, e decide concluir o livro que está a escrever para 

que este termine mesmo a tempo, antes de autodestruir-se” (2006: 106).
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ESTE TEXTO PODIA CONTINUAR ASSIM…

“Quand Dieu quittait lentement la place où il avait dirigé l’univers et son 

ordre de valeurs, séparé le bien du mal et donné un sens à chaque chose, 

don Quichotte sortit de sa maison et il ne fut plus en mesure de reconnaître 

le monde. Celui-ci, en l’absence de Juge suprême, apparut subitement dans 

une redoutable ambiguïté; l’unique Vérité divine se décomposa en centaines 

de vérités relatives que les hommes se partagèrent. Ainsi le monde des Temps 

Modernes naquit et le roman, son image et modèle, avec lui.”

Milan Kundera, L’art du roman (1986)

O homem pensa, Deus ri. 
Sob este mordaz mote kunderiano se conduziu o presente estudo, 

ousando pensar a invenção literária como o eco do riso divino. Complexo 
artefacto humano, obstinada máquina de produzir mundos possíveis, o 
texto literário, enquanto território da opacidade e do enigma, desafia a 
verdade absoluta e cultiva a sabedoria da incerteza, chamando a nossa 
atenção para o fluxo e para a eterna inocência do devir – imensa intuição 
nietzschiana espreitando por detrás da radicalidade do pensamento pós-
-humanista a que nos fomos referindo amiúde e cujo aprofundamento 
nos ocupará em reflexões futuras. 

O que nos animou ao longo da presente reflexão foi o argumento 
segundo o qual um tal pluri-perspectivismo, nascido da sabedoria da 
incerteza que nos convida a contemplar a fértil contingência de uma 
multiplicidade de pontos de vista, não renuncia à fundamentação ética 
das suas interrogações: ao invés, a bússola orientadora que nos guiou 
foi precisamente a preponderância de uma poética da obrigação que 
julgamos indissociável da imaginação literária. É nessa medida que 
defendemos que, longe de se enclausurar na prisão da linguagem, a arte 
nascida do riso de Deus se aventura no labirinto da experiência humana, 
abrindo-se à alteridade – ao encontro com o totalmente Outro – e tes-
tando novas possibilidades de estar-no-mundo e de dizer-o-mundo. 

As cinco obras literárias que, na segunda parte, foram objecto de 
estudo (e que iluminaram e foram iluminadas pelo enquadramento 
teórico apresentado na secção propedêutica) encenam, cada uma delas 
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à sua maneira, um amplo espectro de perplexidades e de interpelações 
de cariz eminentemente ético. 

Um autêntico poema sinfónico, Der Tod des Vergil (1945), de Hermann 
Broch, encena as últimas dezoito horas de um Virgílio moribundo que, 
descrente da pregnância cognitiva e ética da sua obra, decide queimar a 
Eneida. Aqui o primado da ética, angular para a obra brochiana, plasma-
-se na rejeição de uma concepção da arte pela arte e na afirmação da 
responsabilidade que deveria presidir ao labor literário que o escritor 
austríaco relaciona com a primazia do conhecimento e com a centrali-
dade da morte.

Elizabeth Costello (2003), de J. M. Coetzee, gravita à volta das 
múltiplas reflexões de uma escritora australiana de 66 anos que, no 
âmbito de uma conferência académica, se debruça sobre os direitos 
dos animais, enaltecendo aquilo a que chama a imaginação empática, 
a capacidade de, através da imaginação literária, se poder equacionar 
diferentes mundividências – neste caso concreto, apostando em revelar 
no animal uma figura da alteridade absoluta. Aquilo para que a obra 
de Coetzee aponta é a zona de indiscernibilidade entre o humano e 
o não-humano, interrogando o enquadramento antropocêntrico em 
que assenta o pensamento ocidental e  acautelando linhas de reflexão 
pós-humanistas.

A sabedoria do incerto que Água Viva (1973), de Clarice Lispector, 
instaura joga-se na magna inquirição: como exprimir o inexprimível? 
A premência da interrogação permanecerá, todavia, inviolável: como 
soletrar o instante quando as ferramentas verbais disponíveis se revelam 
insuficientes para apreender o it, a matéria primordial da existência? 
Compreende-se, assim, que, face à linearidade discursiva ínsita à lin-
guagem verbal, a pintora-narradora manifeste o seu cepticismo face à 
palavra, favorecendo, do mesmo lance, outras discursividades suposta-
mente mais directas como a pintura, a música ou a fotografia.

À semelhança do conjunto orgânico da obra llansoliana, Lisboaleipzig 
1 (1994) convida-nos a pensar para além do humano, celebrando um 
contrato com o Vivo. Defendendo o “eterno retorno do mútuo”, o que 
O Encontro Inesperado do Diverso vem recuperar é a possibilidade de uma 
restante vida se erguer contra a violência dos poderes e a favor do dom 
poético. Ousando superar a estreiteza dos constrangimentos antropocên-
tricos, o Texto llansoliano responde ao apelo ético da dinâmica do ser, da 
vibração do Vivo e da presença de mundos no mundo, perspectivando 
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o ser humano à luz de um todo mais amplo e encarando a ipseidade 
como caixa de ressonância de uma absoluta alteridade.

Bartleby y Compañía (2000),  de Enrique Vila-Matas, põe em cena 
uma indagação irónica e ficcional de possíveis sendas para a literatura, 
apontando para aquilo que o narrador designa por Literatura do Não, 
procurando pensar o modo como essa interrogação nos pode levar a 
pensar mais fundo, em termos ontológicos e éticos, sobre o estatuto da 
criação literária e sobre a possibilidade e a impossibilidade da literatura. 
Inspirada no conto de Melville – Bartleby, the Scrivener: A Story of Wall 
Street (1853), a obra de Vila-Matas explora a síndrome de Bartleby, que 
atinge diversos escritores que preferiram não escrever. Referindo-se 
a esta síndrome como “doença”, “pulsão negativa” ou “atracção pelo 
nada”, o narrador move-se na perseguição do amplo espectro de múl-
tiplos escritores afectados por uma espécie de paralisia literária: autores 
que, tocados pelo Mal, não chegaram a escrever ou que, tendo escrito, 
em algum momento do seu itinerário, decidiram renunciar à escrita. 

Em todas estas obras o que nos animou foi mostrar como a ima-
ginação literária, na sabedoria da incerteza que produz, acarreta uma 
iniludível poética da obrigação, conferindo-lhe uma dimensão ética 
que jamais poderá ser suprimida. Deixando transparecer uma indecisão 
genológica, todas elas hesitam produtivamente quanto ao seu estatuto 
identitário enquanto obra literária. Os cinco textos aqui contemplados 
constituem, de certo modo, obras de fronteira: desafiam a lei do género, 
furtando-se ao enclausuramento estéril em classificações previamente 
estabelecidas. Promovendo o elogio da errância na própria diversidade 
de registos que acolhem, em todas elas se coloca a questão de saber 
se ainda estamos perante um romance ou se já franqueámos o limiar 
de uma deriva-outra: cada uma à sua maneira se assume enquanto 
poiesis eminentemente movente, frémito de escrita intersticial que visa 
promover a descontinuidade do pensamento e o atrevimento de uma 
quase-literatura. 

Com efeito, Der Tod des Vergil poderia ser descrito como um longo 
poema de 500 páginas, um romance sinfónico estruturado em quatro 
andamentos que correspondem a quatro elementos (a água, o fogo, a 
terra e o éter) que, por sua vez, apontam para distintas disposições espi-
rituais (a chegada, a descida, a expectativa e o regresso). A diversidade 
de registos que aqui perpassa (do lírico ao musical, do dramático ao 
filosófico, do místico ao épico) constitui, afinal de contas, o meio de que 
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o escritor se serve para atingir a almejada unidade do conhecimento e a 
simultaneidade da experiência – a funda nostalgia do absoluto de que, 
de resto, o protagonista padece. 

Elizabeth Costello participa igualmente desta dificuldade de classifi-
cação formal. Hesitando entre o registo ensaístico e a teia romanesca, 
o livro é estruturado, não em capítulos, mas em oito lições académicas 
proferidas pela protagonista (a que acresce um breve postscriptum, aparen-
temente deslocado do contexto formal da obra), complexificando, assim, 
a linearidade da distinção entre matéria ensaística e matéria ficcional. A 
consciência meta-reflexiva e a originalidade estrutural que caracteriza 
esta obra constituem traços distintivos da produção coetzeeana e pode-
rão ser igualmente observados em livros como The Master of Petersburg 
(1994), Diary of a Bad Year (2007) ou Summertime (2009). 

Procurando sondar a parte intangível do real, também Água Viva 
se assume como um texto verdadeiramente desarmante: improvisação 
verbal, pintura abstracta ou música atonal acolhendo, com júbilo, a har-
monia da dissonância. Trata-se de uma narrativa proteiforme, história 
sem história dos instantes que fogem. A obra lispectoriana alimenta-se 
desses fragmentos pulsantes, tentativa sempre malograda de compulsar 
o é da coisa, o it, e de assim ultrapassar os limites da linguagem. O inin-
terrupto fluxo da escrita desafia, com efeito, a convencionalidade das 
técnicas narrativas do realismo expressivo e celebra a exacerbação da 
palavra-encantamento, procurando auscultar a respiração contínua do 
mundo. Romance sem romance, a escrita-inacabamento que Água Viva 
corporiza espelha a nossa incompletude, o facto de estarmo-já-lançados, 
in media res – como no início de Uma Aprendizagem ou o  Livro dos Prazeres, 
que começa com uma vírgula e termina com dois pontos, e A Paixão 
Segundo G.H., que se inicia e termina com seis travessões.

No que diz respeito à obra llansoliana, a questão da classificação 
genológica é igualmente problemática. Estamos perante a escrita de um 
encontro inesperado do diverso, uma escrita que não se deixa aprisionar 
em cristalizadas definições, oscilando entre a poesia, a ficção poética, o 
ensaio ou o diário. Em Lisboaleipzig 1 (1994), para além dessa coexis-
tência de escritas, o livro encontra-se explicitamente dividido em duas 
partes: uma primeira secção de cariz quase diarístico, revisitando nós 
temáticos de outros livros, e uma secção final constituída por metatextos 
teóricos. Insurgindo-se contra a impostura da língua, o romance é aqui 
perspectivado de um modo profundamente inusitado: a narratividade 
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deslizando para a textualidade enquanto causa amante, as cenas-fulgor e 
a indagação deste drama-poesia. Literatura no mais alto grau, enquanto 
beijo dado mais tarde. 

Bartleby y Compañía não é um romance, nem é um ensaio, melhor 
seria chamar-lhe um diário quase íntimo ou, mais rigorosamente, uma 
colecção de 86 notas de rodapé a um texto invisível. Arte de fuga inter-
textual, cartografia do vazio, estamos, afinal, perante notas-sem-texto 
sobre a síndrome de Bartleby, “esse mal endémico das letras contem-
porâneas,” símbolo da negatividade moderna. Tapete que se espraia 
em múltiplas direcções, lucidíssima meta-ficção, levando até às últimas 
consequências a mise-en-abîme da auto-reflexividade – labirinto rodando 
sobre labirinto, palavra debruçando-se sobre o eclipse da palavra.

No final de contas, o que a literatura, enquanto sabedoria da incer-
teza, nos vem ensinar é que é impossível concluir. É fundamentalmente 
dessa incompletude que nos fala Água Viva: “O que te escrevo continua” 
(Lispector, 20121: 77). Não se trata já da maldição de ter de continuar, 
como nas inomináveis vozes beckettianas, mas sim da possibilidade 
de continuar a responder à incandescência da interrogação, perpétua 
indagação forjada na penumbra. E, assim, na jubilosa impossibilidade 
de concluir, tomo a palavra-amante de Llansol, quando na sua obra Um 
Falcão no Punho (1998: 27), nos deixa suspensos no mistério do porvir, 
afinal promessa de outros princípios: 

este texto podia continuar assim:
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A sabedoria 
da incerteza

Imaginação Literária  
e Poética da Obrigação

Ricardo Gil Soeiro

Broch, Coetzee, Lispector, Llansol e Vila ‑Matas

Partindo do conceito de Sabedoria da Incerteza formulado por Milan 
Kundera no ensaio “A herança depreciada de Cervantes” (in: A Arte do 
Romance), o presente estudo visa reflectir sobre os diversos modos como 
a imaginação literária encerra uma poética da obrigação. Na óptica 
de Kundera, o fundador dos tempos modernos não terá sido somente 
Descartes, mas também Cervantes, na medida em que compreender 
“com Cervantes o mundo como ambiguidade, ter de enfrentar, em vez 
de uma única verdade absoluta, um monte de verdades relativas que 
se contradizem (verdades incorporadas em ego imaginários chamados 
personagens), possuir pois como única certeza a sabedoria da incerteza, 
exige uma força não menos grande (do que a de Descartes).” Para além 
da incerteza que caracteriza a imaginação literária, é ainda possível nela 
surpreender aquilo que, na esteira de John Caputo, se poderia designar 
por Poética da obrigação, isto é, a capacidade exibida pela literatura de, 
através da sua renúncia a uma perspectiva única e à rigidez de verdades 
absolutas, se abrir à plural experiência da alteridade. É à luz desta 
dimensão ética que se procede à leitura das seguintes obras literárias, 
paradigmáticas dessa sabedoria da incerteza: Der Tod des Vergil (1945), 
de Hermann Broch; Elizabeth Costello (2003), de J. M. Coetzee; Água 
Viva (1973), de Clarice Lispector; Lisboaleipzig 1. O Encontro Inesperado do 
Diverso (1994), de Maria Gabriela Llansol; e Bartleby y Compañía (2000), 
de Enrique Vila ‑Matas.
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