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RESUMO 

  

 O presente trabalho revisitará o livro bichos de Miguel Torga, sem perder de vista sua 

obra em prosa como um todo, propondo uma leitura crítica de agenciamentos e encontros 

desta com conceitos filosóficos — o Rizoma, de Deleuze e Guattari; o Neutro, de Barthes; o 

Dispêndio, de Bataille — que proponham a multiplicidade interpretativa da obra dentro do 

contexto político-social em que foi escrita. Partindo da obra bichos como um todo gerador de 

um discurso literário marginal aos ideais nacionais, e seus movimentos de devires entre 

homens e animais, tentarei pensar como tais conceito filosóficos constroem novos territórios 

de liberdade “aparadigmaticos” na sobreposição destes à narrativa de alguns dos contos da 

obra, especificamente, Nero, Cegarrega e Vicente. Enfim, a dissertação tentará propor novos 

pontos de fricção que fujam a lógica dualista arborescente da criação de discursos opressores 

e violentos nas relações entre o indivíduo e a sociedade. 
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ABSTRACT 

 

 

 This study aims to revisit the book Bichos by Miguel Torga approaching its prose 

work as a whole, while proposing a critical reading of its agencies and encounters with 

philosophical concepts – The Rhizome, by Deleuze and Guattari; The Neutral, by Barthes; 

The Expenditure, by Bataille – which propose the work’s interpretative multiplicity within the 

socio-political context it was written. Starting from the work Bichos as a generating unit of a 

literary discourse marginal to the national ideals, and its becoming movements between men 

and animals, I will attempt to think how such philosophical concepts build new, non-

paradigmatic territories of freedom in their superposition with the narrative of some of the 

work’s short stories, specifically, “Nero”, “Cegarrega” and “Vicente”. Finally, the dissertation 

will attempt to propose new points of friction that escape the arborescent, dualist logic of 

creation of oppressing and violent discourses in the relations between the individual and the 

society. 
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Introdução 

 

 

 O várias vezes indicado ao prêmio Nobel de literatura, Adolfo Correia Rocha – a quem 

só chamarei por este nome uma única vez nessa dissertação – nasceu em 1907, na aldeia de 

São Martinho de Anta, freguesia do conselho de Sabrosa, distrito de Vila Real, na região de 

Trás-os-Montes, local a que nosso escritor sempre retornou, seja em sua obra literária, como 

espaço geográfico e cultural da narrativa, seja em sua vida pessoal, como um refúgio para 

recuperar forças. 

 Afetado por uma potente sensibilidade no que dizia respeito às situações que 

assolavam e angustiavam a humanidade, e detentor de uma inteligência viva no olhar para as 

indagações existenciais e metafísicas que circulam o ato de existir, o autor de A Criação do 

Mundo desenvolveu um “desespero humanista” através de sua literatura (Eduardo Lourenço, 

1955), que, mesmo quando não segue um modelo confessional e de “escrita de si”, a exemplo 

da sua vasta obra em contos, parte de uma forte interioridade do homem, da terra e da cultura. 

 

Tinha que ser assim. Uma força avassaladora não pode ser contida 

facilmente. As escolas literárias nascem, se correspondem a reais 

necessidades desenvolvem-se, duram, mas passam. Só os escritores que têm 

alguma coisa a dizer, e a dizem, só os escritores que profundamente sentem a 

vida, permanecem. (CARVALHO, 1997: p.15) 
 

 Torga viveu, acumulou, transpassou e transformou em “seus” diversos estilos 

narrativos e poéticos: é impossível, e talvez prejudicial, captar a força múltipla e fecunda de 

sua obra dentro de uma ou algumas escolas artísticas. Mas podemos, sim, pensar as 

velocidades, afetos e processos que sua obra possibilita no contato com o seu próprio (ou 

outro) tempo, conceitos literários (ou filosóficos), ideologias. O autor transmontano não se 
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continha perante a incapacidade de extrair respostas de todos os espaços por onde passava. 

Transbordava sua inquietação por conhecimento, como a exemplo da religião, de sua terra 

natal ou de sua nação, da sociedade e da política. Suas obras colocam em instabilidade todas 

essas temáticas, sempre partindo da subjetividade de um eu lírico (no caso de sua poesia) ou 

de um narrador (na obra em prosa ficcional e nas escritas autobiográficas). Podemos perceber 

em alguma medida esta característica quando Raquel Terezinha Rodrigues, através de seu 

artigo na Revista Desenredo, do programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade de 

Passo Fundo, olha para obra A Criação do Mundo numa perspectiva de reforço da ideia de 

obra autobiográfica: 

 

De uma maneira geral, A criação do mundo revela semelhanças com a 

realidade. Isso reforça a leitura do texto como sendo autobiográfico, com 

forte tom testemunhal, visto serem relatados eventos sociais e políticos pelos 

quais o eu narrador passou, formando, assim, aos moldes de Graciliano 

Ramos, uma espécie de memórias do cárcere lusitano. É estabelecido um 

contrato de leitura entre o eu narrador que declara sua dúvida em classificar o 

livro, mas diz que, como “homem de palavras, testemunhei com elas a 

imagem demorada de uma tenaz, paciente e dolorosa construção reflexiva 

feita com material candente da própria vida”, oscilando, assim, entre a 

realidade e a ficção, como diz Zagury. (RODRIGUES, 2010: p.61) 
 

 O autor conhecido por Miguel Torga, como o próprio assim o quis literariamente em A 

Terceira Voz, tornando-se o pseudônimo definitivo e exclusivo a partir de O Outro Livro de 

Job, escreveu algumas dezenas de obras, tanto em prosa, quanto em verso. Para além de toda 

influência sofrida pelo primeiro momento do modernismo português e europeu com todas as 

suas vanguardas, começou seu caminho literário (entre 1929 e 1930) no grupo Presença e 

com a luta ideológica contra as imposições para a liberdade criativa, ao lado de Branquinho 

da Fonseca e José Régio, entre outros; fundou, em seguida, a revista Manifesto, junto com 

Albano Nogueira, na qual se afasta do esteticismo de Presença e caminha para uma discussão 

do papel dos artistas e intelectuais na sociedade. Passou, depois, a colaborar na Revista de 

Portugal, junto com Vitorino Nemésio e chegou mesmo a sofrer forte influência das obras e 

ideais do neorrealismo português (movimento voltado para as questões sociais que afetavam o 

indivíduo pelas questões políticas dos meados do século XX, principalmente os regimes 

totalitários), sem se envolver diretamente com este movimento estético, sobretudo por já 

trazer a multiplicidade discursiva que sua caminhada literária diversa lhe ensinara. 
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 Depois de frequentar a escola primária de sua cidade, Miguel Torga ingressou, em 

1918, no Seminário de Lamego, no qual permaneceu por apenas um ano. Além da certeza de 

não ter vocação para os caminhos religiosos, do tempo no seminário permaneceu um 

“profundo conhecimento dos textos bíblicos” e do saber cristão, facilmente identificável em 

obras como, A criação do mundo, O outro livro de Job e Bichos. Nessas, bem como na grande 

maioria de seus textos, existe um grande teor crítico em ralação ao modo de conhecimento de 

mundo gerado pela igreja católica e a sua educação moral e ética como modelo para o 

indivíduo. 

 Do mesmo modo que ocupa parte relevante no “Segundo dia da criação”, sua 

adolescência é marcada pela ida para o Brasil, onde passou cinco anos trabalhando na fazenda 

do tio, até seu regresso para Portugal em 1925, quando terminou seus estudos secundários. De 

1928 até 1933, estuda e mora em Coimbra, cidade em cuja universidade conclui o ensino 

superior em Medicina. Durante o período universitário, Torga desenvolveu amizades que o 

acompanhariam a vida toda. Se comentamos que sua obra, em alguns textos de forma mais 

explicita, em outros menos, é toda atravessada por características dos gêneros literários 

confessionais, identificamos ao longo de seus livros temas que remetem a estes diferentes 

momentos de sua vida, como a citada época em que viveu e trabalhou no Brasil, a relação 

com a saudade de seu país natal e a interação com a família em Portugal ou em terras 

brasileiras: 

 

No “Segundo dia da Criação” a viagem para o Brasil ocupa um bom espaço 

na narrativa, bem como os primeiros contatos com a tia, que faria da sua 

existência uma grande amargura. Porém, tinha consciência de que o Brasil o 

faria enriquecer como toda a gente, pois era a terra onde estava a sua 

felicidade. As saudades apertavam a alma e sentia necessidade de manter os 

laços familiares. Todavia, constata que em Portugal sua vida tinha sido uma 

contínua despedida tanto de coisas quanto de pessoas que ia amando, e no 

Brasil, não sentia que era sua terra, por isso não conseguia ter intimidade com 

ninguém. (RODRIGUES, 2010: pag.58) 
 

 Com o término da graduação em Coimbra, o autor de Novos contos da montanha, e 

agora médico, passou a exercer, como clínico geral, em Vila Nova de Miranda do Corvo, sua 

nova profissão. Em 1934, publicou sua primeira obra à luz do pseudônimo que o 

acompanharia definitivamente: A terceira voz. O nome Miguel, como elemento da 
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ibericidade, a exemplo de Cervantes; e Torga, como partícula de sua regionalidade nacional, 

erva agreste da região transmontana em que nascera. 

 Voltou mais tarde a Coimbra, para uma especialização em otorrinolaringologia, e 

iniciou, nesse período, seu ciclo de viagens pela Europa, mais um fator a acentuar 

multiplicidade de seu olhar para o homem, como ser social no mundo, cada vez menos 

importando as linhas que dividiam as nações e cada vez mais importando a condição humana 

em si. É esta multiplicidade que faz com que o texto de Torga, regional e subjetivo, transborde 

as questões universais que assolam o homem para além de sua religião, nação ou cultura. 

 Nesse tempo, concluiu-se O outro livro de Job (1936), publicado no mesmo ano em 

que se envolveu com a produção da revista Manifesto, a qual lhe rendeu o primeiro problema 

com a censura em Portugal. Em 1937, saiu O primeiro dia e O segundo dia d’A Criação do 

Mundo e, em 1938, O terceiro dia. 

 É na mesma altura de suas viagens pela Europa, sob a qualidade de observador da 

condição humana e sendo um grande conhecedor e valorizador das questões ibéricas – a que 

se soma o momento tempestuoso político no qual Portugal se encontrava –, que eclode a 

Guerra Civil Espanhola, fato histórico que afetou artistas e intelectuais de todo continente 

europeu, sobretudo de Portugal, onde se buscavam novas ideologias capazes de combater o 

estado de exceção salazarista. Nesse ambiente histórico, em 1939, Miguel Torga publicou O 

quarto dia d’A Criação do Mundo, obra que pondera duramente sobre as condições da guerra 

que se estabelece na nação vizinha. A obra é apreendida e o episódio culmina na prisão 

política, em Aljube, de seu autor por manifestar os ideais socialistas das gerações mais jovens, 

ideais esses por ele também compartilhados. No mesmo ano de sua prisão, Torga, alcança sua 

liberdade, casa-se e vai morar na cidade de Coimbra, onde publica o livro estudado nessa 

dissertação: Bichos, de 1940. 

 

O “Quarto dia da Criação” é o momento em que se depara com a ditadura de 

Franco, a pequena bandeira portuguesa ia à frente do carro a abrir caminho 

por onde passavam. Era o mesmo fascismo que vira em Portugal e que tanto 

o desgostara. Faz reflexões sobre si mesmo em uma eterna angústia, 

relatando episódios de sua prisão e de como a censura teimava em proibir 

seus livros e ele teimava em escrevê-los, sabendo de antemão que seriam 

censurados. Relata os horrores da guerra civil espanhola, a crosta de 

adaptação que se instalou nos viajantes e a constatação de que, apesar de 

tantas viagens, seu cordão umbilical se apegava ao chão nativo. 

(RODRIGUES, 2010: p.59) 
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 É diante desse quadro que trazemos à luz a discussão sobre o “humanismo” em Torga. 

O humanismo torguiano não existe como simples denúncia das condições em que estava 

inserido o homem de seu tempo e também não se limitava apenas à reflexão acerca da 

condição do homem, por si só, de qualquer tempo. Não obstante, como um próprio 

movimento de estilo literário que acompanha toda sua obra (poética ou em prosa), 

intensificando-se com o passar do tempo, como responde a própria pergunta Eduardo 

Lourenço ao pensar e interrogar-se: “Por que não simplesmente ‘humano’?”, questionamento 

este presente no estudo sobre O desespero humanista de Miguel Torga e o das novas gerações 

(1955). 

 

Porque este desespero se dá a si mesmo um tempo de reflexão e 

desesperando de tudo respeita os muros da cidade invisível cujo nome é 

Literatura.(…) ele está já ou ao mesmo tempo na própria forma que a poesia 

de Torga necessariamente se dá, forma não arbitrária, mas ritmada pelos 

movimentos mais secretos da sua respiração de homem, da sua inspiração e 

expiração do universo, se assim se pode dizer.(…) Deste modo o desespero 

de Torga (…) adquire uma significação diferente através da diversa forma 

que se inventa para se comunicar.(LOURENÇO,1955: p.10) 
 

 O olhar sobre o “homem” na narrativa de Torga se constitui materialmente como um 

estilo artístico definido, citado por Eduardo Lourenço (1955) a propósito da poesia e que 

tentarei provar existir também na obra em prosa Bichos. Nele não se manifesta apenas um 

observador preocupado com a condição histórica dos movimentos políticos de opressão e 

violência. O humanismo de Miguel Torga é a terceira margem entre o “objecto da história da 

literatura”, de Cesariny, e a arte estética da criação literária, de José Régio. A construção 

literária do homem como estética, em Torga, constitui um real literário fora das outras 

possibilidades de real, mas que se pode agenciar com estas. 

 Este viés humano, parte de dentro de um individualismo discursivo, mas não reafirma 

um sujeito narrativo ou do autor. O individualismo se dilui no todo que é a humanidade, na 

medida em que a construção narrativa se dissolve na humanidade que reúne os sujeitos. Não 

existe uma valorização do comum entre os homens, entretanto há um reconhecimento do 

“Diferente” que compõe todos os seres. É este “Diferente” que ganhará vida, na obra do ex-

presencista, e denunciará os movimentos de aprisionamento em nome da moral em comum, 

daqueles que exercem poder em nome de comunidades específicas, como a ideia de pátria. 
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 Se partirmos da cronologia de publicações de obras de Miguel Torga, o livro Bichos 

talvez seja o grande marco de sua maturidade narrativa ficcional em conto. Publicado a 

primeira vez em 1940, este livro de contos antecedeu suas principais obras em prosa ficcional: 

Contos da montanha (1941); O senhor Ventura (1943); Novos contos da montanha (1944); 

Vindima (1945); entre outros. Antes de Bichos, sua obra girava em torno da poesia, da prosa 

autobiográfica e de outras formas da “escrita de si”, como as obras autobiográficas “A 

Criação do Mundo” e os diários. 

 A escolha por Bichos justifica-se, acima de tudo, por conta da ruptura do autor, dez 

anos antes, com a revista Presença e sua compreensão da “necessidade” que a literatura 

possui de não estar presa a um único paradigma seja o da “arte pela arte” presencista ou do 

objetivismo observador social neorrealista. Aqui, em Bichos, dá-se o ponto de maturidade, a 

meu ver, da obra torguiana, pois, do livro de contos em questão, nasce o seu hibridismo entre 

as questões sociais que muito o influenciaram – assim como o movimento neorrealista, suas 

ideias e autores – e as ideias de arte da época presencista. E se aqui estes elementos aparecem 

em pares é só por buscar uma aparente simplicidade didática, pois em sua obra não existem 

tais dualidades ou fronteiras tão divididas. Estando, assim, estas fronteiras, apagadas numa 

obra que se faz “humanista” à medida que se afasta do indivíduo e se aproxima do todo que é 

a vida. 

 A obra de contos de 1940 é formado por quatorze contos; dentre estes, quatro têm 

protagonistas que são representados por seres humanos, são eles: Madalena, Ramiro, Sr. 

Nicolau e o menino Jesus; os demais possuem como protagonistas animais: Nero (o cão de 

caça), Mago (o gato), Morgado (o burro), Bambo (o sapo), (o galo) Tenório, (a cigarra) 

Cegarrega, (o pardal) Ladino, (o melro) Farrusco, (o touro) Miúra e (o corvo bíblico) Vicente. 

Nestes catorze contos os personagens centrais ou são animais humanizados ou homens 

animalizados. No entanto, essa dicotomia não se estabelece em um plano dialético de 

oposições, mas num processo de desterritorialização do que é o animal e reterritorialização do 

que é o homem, uma cartografia movediça que se apaga e se reconstrói, assim desfazendo as 

divisas e demarcações de onde começa um e termina o outro, esvaziando as possibilidades de 

enquadramento em um e outro (DELEUZE; GUATTARI, 2011). É por este motivo que, nesse 

estudo, interessa mais o processo e o ritmo em que isto se dá, do que a classificação ou a 

comparação direta em si. 
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 Parece-me que Bichos repensa a própria metafísica, motivos e razões, duvidas ligadas 

existência em si, principalmente esta existência cristã, liberal e moralista. Por este motivo, a 

ideia “humanista” – claramente presente na obra de Torga, como apontado por inúmeros 

críticos – pode ser relacionada a outros elementos, pois isoladamente dá conta apenas de 

alguns dos panos de fundo que sua obra desconstrói, como, por exemplo, o homem e a 

sociedade, sociedade essa que, em se tratando de Portugal ao longo do século XX, encontra-se 

ligada fortemente à ditadura salazarista. 

 A questão que nos aparece é: como o humanismo literário torguiano criaria narrativas 

de questionamento da condição do homem e linhas de fuga narrativas que produzissem um 

pensamento crítico fora do dualismo, “o certo” e “o errado” segundo o conceito de política 

propagandístico do Estado Novo salazarista? Tentarei afirmar que o livro de contos Bichos 

não só é capaz de criar, como efetivamente cria, essas narrativas e espaços de contestação, 

apoiado no conceito de “Literatura menor”, de Gilles Deleuze e Félix Guattari. 

 O trabalho de sobreposição da obra Bichos de Torga aos conceitos que serão usados 

como teoria para a construção de sentidos dar-se-á da seguinte forma: no primeiro capítulo 

analisarei a obra Bichos a luz dos conceitos de “devir-animal” e “literatura menor”, dos 

filósofos franceses citados anteriormente, bem como a partir da própria concepção de 

humanismo presente no livro de Miguel Torga. Nos três capítulos seguintes, farei uma 

associação direta dos conceitos de “desterritorialização” e “reterritorialização”, de Gilles 

Deleuze e Félix Guattari; “dispêndio”, de Georges Bataille; e “neutro”, de Roland Barthes, 

nos contos “Nero”, “Cegarrega” e “Vicente”, respectivamente, para averiguar se se comprova 

a teoria de que a obra pode ser olhada como uma “literatura menor”, de resistência e marginal. 

 A noção de dispêndio de Georges Bataille será agenciada junto da cigarra, “herói 

destemido”, do conto “Cegarrega”. Sobre tal noção, afirma o filósofo francês: 

 

a atividade humana não é inteiramente redutível a processos de reprodução e 

de conservação, e o consumo deve ser dividido em duas partes…A segunda 

parte é representada pelos dispêndios ditos improdutivos: o luxo, os terrenos, 

as guerras os cultos, as construções de monumentos suntuários, os jogos os 

espetáculos, as artes, a atividade sexual perversa (isto é, desviada da 

finalidade genital) representam atividades que, pelo menos nas condições 

primitivas, têm em si mesmas seu fim. (BATAILLE, 1975, p.30) 
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A relação entre personagem, sujeito e dispêndio se constrói na relação entre seu canto-

morte antimetafísico e o mundo à sua volta. Já no conto “Vicente”, a potência negra da inação 

do corvo, será trabalhada a luz do conceito de neutro de Barthes: 

 

Defino o Neutro como aquilo que burla o paradigma, ou melhor, chamo de 

Neutro Tudo o que burla o paradigma. Pois não defino uma palavra; … 

Donde a ideia de uma criação estrutural que desfaça, anule ou contrarie o 

binarismo implacável do paradigma… (BARTHES, 2003: p. 16-17) 
 

É mesmo a sua “ação-escolha” de não agir que enfrenta a base paradigmática da cultura 

religiosa hegemônica vigente no ocidente: a onisciência e onipotência de deus; utilizada para 

a manutenção do antigo problema binário do bem e do mal. 

 Por último Nero, o velho cão de caça à beira da morte, que, ao repassar sua própria 

existência e ponderar sobre o “herdeiro” de sua vida dentro da casa em que viveu, cria uma 

sobreposição de “territórios” que desconstroem aquele ser como “indivíduo” (animal 

pensante), e demonstra o seu constante processo de aprisionamento e subserviência: 

 

Todo rizoma compreende linhas de segmentaridade segundo as quais ele é 

estratificado, territorializado, organizado, significado, atribuído, etc.; mas 

compreende também linhas de desterritorialização pelas quais ele foge sem 

parar. … estas linhas não param de se remeter umas às outras. É por isto que 

não se pode contar com um dualismo ou uma dicotomia, nem mesmo sob a 

forma rudimentar do bom e do mau. (DELEUZE; GUATTARI, 2011: p.25-

26) 
 

 Em todos os três contos citados acima, manifesta-se um forte discurso de liberdade ou 

da falta desta permeado por processos de discursos de força e tolhimento sobre nossos 

personagens principais e/ou no discurso e personagens secundários que os rodeiam. Esses 

processos de aprisionamentos da vontade estão sempre ligados à valorização da preservação 

do indivíduo, que à medida que enfrentam a sua morte, ou se aproximam desta, veem-se 

capazes de pensar sobre a própria existência. 

 A escolha de trabalhar estes três conceitos filosóficos sobre os referidos contos de 

Miguel Torga é motivada pela necessidade de pensar a obra fora da lógica estruturalista da 
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produção do conhecimento, em sua maioria paradigmática
1

, dual e “arborescente”
2

, tentando 

propor, portanto, uma perspectiva “rizomática” de literatura de memória e revolucionária 

portuguesa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Muitos ou nenhum bicho? Uma outra margem na literatura de 

“memória” da ditadura salazarista. 

 

“deste monstruoso sofá em que a posteridade transformou uma singela pedra 

onde o bom do ramalho costumava sentar-se, e com um sol melancólico a 

cair ao longe sobre o Cávado, penso na crueldade do destino para com certos 

homens e certos países.”(TORGA, 1996, p.3) 
  

  

 Miguel Torga tinha apenas 21 anos, quando o professor da Universidade de Coimbra, 

Oliveira Salazar, foi convidado para se tornar ministro das finanças do governo do General 

Óscar Carmona, em 1928. Este governo havia sido possibilitado pelo golpe militar que 

encerrou o período da primeira república, em 1926, instalando uma ditadura militar. No 

entanto, aquele que seria o grande ícone fundador do Estado Novo, só acederia ao poder em 

1933, junto com todo aparato institucional que o manteria por longos e obscuros 41 anos. 

                                                 
1

  Roland Barthes, O Neutro, 2003: p.17 
2

  Gilles Deleuze e Félix Guattari, Mil Platos, Vol.1, 2011: p.26 
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Com alguma preocupação matemática, constatamos que metade da vida do escritor português 

em questão, que teve fim aos 88 anos, foi passada à sombra de um regime autoritário. 

 Destaco aqui as três questões mais caras, para essa dissertação, no estabelecimento das 

relações de atrito entre a obra Bichos e a ideologia em que se baseava o governo de exceção 

salazarista, questões essas que são, em sua maioria, propostas por Fernando Rosas no artigo  

O salazarismo e o homem novo: ensaio sobre o Estado Novo e a questão do totalitarismo 

(2001). Dessas três questões – intimamente ligadas entre si e que contribuem para a 

durabilidade singular do regime ditatorial português –, serão discutidos a fundo alguns pontos, 

especificamente no caso dos “mitos ideológicos do estado novo” e das “Verdades 

Indiscutíveis” proferidas em discurso do ditador na cidade de Braga. As questões que aqui 

destaco são: 

 

1º – Os mitos ideológicos fundadores do estado novo: tais mitos seriam, segundo o historiador 

português 

 

(…) um peculiar casamento dos valores nacionalistas de matriz integralista e 

católica conservadora com as influências radicais e fascizantes recebidas da 

guerra civil de Espanha e do triunfal ascenso dos fascismos e do hitlerismo 

na Europa, ainda que esta segunda componente se possa sentir, como adiante 

se verá, menos ao nível da dogmática dos conteúdos, mas sobretudo no 

tocante à definição dos alvos, dos instrumentos, dos métodos e da iconografia 

que acompanhavam o seu enunciado e inculcação.(ROSAS, 2001: p.1033) 
  

Os mitos, portanto, validariam as bases ideológicas de uma “nova ordem” 

ultranacionalista, a partir de uma tentativa de revisitar, “purificando”, a memória histórica da 

nação portuguesa e de seu povo. A construção de valores alinhados com toda a política 

fascista nacional em prol da criação de uma cultura popular que unificasse o povo português 

etnográfica e nacionalmente dentro de uma ideia mítica de uma real essência portuguesa. 

Assim, Rosas sintetiza a natureza dessa essência em sete mitos fundadores: 

• O mito palingenético: “o mito do recomeço, da ‘Renascença portuguesa’, da 

‘regeneração’ operada pelo Estado Novo, interrompendo a ‘decadência nacional’ 

precipitada por mais de cem anos de liberalismo monárquico e do seu paradoxismo 

republicanista.”(ROSAS, 2001: p.1034); 
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• O mito do novo nacionalismo, consiste na base do valor ontológico do Estado Novo. A 

supervalorização da pátria portuguesa, seu povo e sua história, em oposição ao valor 

de outras nações europeias. Isto fica visível no bordão salazarista “Orgulhosamente 

sós”, jargão usado no discurso, de 30 de junho de 1961, em resposta às críticas feitas 

pela ONU ao duro processo de manutenção colonial ultramarina. 

  

O Estado Novo não seria mais um regime na história política portuguesa; era 

o retomar do verdadeiro e genuíno curso da história pátria, fechado que fora, 

pela revolução nacional, o parêntesis obscuro desse século antinacional, 

quase a-histórico, do liberalismo. O Estado Novo surgia, assim, como a 

institucionalização do destino nacional, a materialização política no século 

XX de uma essencialidade histórica portuguesa mítica. Por isso, ele cumpria-

se, não se discutia, discuti-lo era discutir a nação. O célebre slogan «Tudo 

pela Nação, nada contra a Nação» resume, no essencial, este mito 

providencialista. (ROSAS, 2001: p.1034); 
 

• O mito Imperial: funciona como uma justificativa para a existência das colônias, 

como uma vocação histórica para evangelização e colonização de outras terras e 

povos. Este mito está intrinsecamente ligado ao passado marítimo expansionista de 

Portugal nas grandes navegações: 

 

Dizia o Acto Colonial de 1930 11 , no seu artigo 2.o: «É da essência 

orgânica da Nação Portuguesa desempenhar a função histórica de 

possuir e colonizar domínios ultramarinos e de civilizar populações 

indígenas.» Seria isso não só um «fardo do homem branco», mas, no 

discurso imperial do Estado Novo, um fardo do homem português, 

continuando a gesta heroíca dos nautas, dos santos e cavaleiros. 

(ROSAS, 2001: p.1034). 
 

Em outro ângulo, este mito também pode ser visto como o manifesto de uma 

nação pluricontinental, a medida de um império ultramarino. Assim, concedia-se 

às colônias uma importância política maior do que a de uma simples terra a ser 

explorada; 

• O mito da ruralidade: uma das características que mais corroborou a ideia de 

tradição nacional lusa, durante o Estado Novo, foi a essência ruralista do país. Essa 

característica foi, propositadamente, interligada a uma suposta simplicidade 

“genética” deste povo. A terra era a principal fonte de riqueza, numa clara 

oposição ao processo de industrialização que ocorria em outros países. Era 
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apologia da vocação rural da nação, contrária à urbanização e seus progressos e à 

proletarização da mão de obra: 

 

Tão tarde como em 1953, falando, por paradoxal que pareça, a propósito do I 

Plano de Fomento, Salazar dizia que «aqueles que não se deixam obcecar 

pela miragem do enriquecimento indefinido, mas aspiram, acima de tudo, a 

uma vida que embora modesta seja suficiente, sã, presa à terra, não poderiam 

nunca seguir por caminhos em que a agricultura cedesse à indústria». E 

continuava: «Sei que pagamos assim uma taxa de segurança, um preço 

político e económico, mas sei que a segurança e a modéstia têm também as 

suas compensações» (ROSAS, 2001: p. 1035); 
 

• O mito da pobreza honrada (aurea mediocritas): intensificou-se paulatinamente, 

durante o Estado Novo, uma propaganda política ligada ao conformismo. Era 

preciso criar uma áurea de pobreza honrada – como um movimento antagônico ao 

consumismo materialista e às “ambições doentias” –, somada ao conceito de 

“felicidade possível”. Uma felicidade que aceitaria as situações mais adversas e 

degradantes e que concorreria para uma grande aceitabilidade, por parte do povo, 

das medidas tomadas pelo governo, por mais arbitrárias e/ou violentas que fossem; 

• O mito da ordem corporativa: propunha uma ordem natural hierárquica das coisas 

do mundo que deveria refletir-se na organização estrutural do estado e, sobretudo, 

das corporações que regulavam as relações de trabalho e produção, substituindo os 

sindicatos e evitando, o máximo possível, o surgimento de uma luta de classe 

consistente em Portugal. Tratava-se de uma concepção que tinha por princípio a 

incapacidade do povo português de conduzir, por si mesmo, seu percurso político, 

precisando, assim, de uma “mão forte” que o conduzisse: 

 

«Um lugar para cada um, cada um no seu lugar.» O que comportava, no 

discurso propagandístico dos ideólogos e teorizadores do regime, 

simultaneamente, uma certa visão infantilizadora do povo português, gente 

conformada, respeitadora, doce, algo irresponsável e volúvel, mutável nas 

suas opiniões, sonhadora, engenhosa mas pouco empreendedora, obviamente 

insusceptível de ser titular da soberania ou fonte das grandes decisões 

nacionais, necessitada, portanto, como coisa natural e naturalmente aceite, da 

tutela atenta mas paternal do Estado. Diria Salazar no começo da sua carreira 

política que «a adulação das massas pela criação do povo soberano não deu 

ao povo nem influência na marcha dos negócios políticos nem aquilo de que 

o povo mais precisa, soberano ou não, que é ser bem governado» (ROSAS, 

2001: p.1035); 
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• O mito da essência católica da identidade nacional: esse mito, por fim, atrelava a 

religião católica ao âmago constitutivo do indivíduo português, como se essa fosse 

uma qualidade da própria pátria lusa. Chegava mesmo a desdizer a laicidade do estado 

– a moral religiosa católica estava à frente, em termos de relevância para o país – ou 

melhor, para o governo –, da educação pedagógica do saber. Rosas pondera que, para 

o pensamento salazarista: 

 

«Uma coisa é a separação do Estado e da Igreja que a Constituição de 1933 

mantém, outra o espírito laico que é contrário à Constituição, à ordem social, 

à família e à própria natureza humana. Muito pior do que a treva do 

analfabetismo num coração puro é a instrução materialista e pagã que asfixia 

as melhores inclinações 16.» Portanto, e finalmente, uma vocação religiosa, 

cristã e católica da nação portuguesa. (ROSAS, 2001: p.1036). 
 

2º – Os Valores de Braga ou “As verdades indiscutíveis”, de Oliveira Salazar: os preceitos 

morais da política do Estado Novo, traduzidos por Fernando Rosas nos mitos discutidos 

anteriormente, encontravam-se plenamente em sintonia com o discurso proclamado por 

Oliveira Salazar, em 28 de maio de 1936, em Braga, nas comemorações do décimo 

aniversário da revolução que colocou os militares no poder. Nesse evento, a grande figura do 

Estado Novo definiu inexoravelmente “as verdades indiscutíveis” formadoras da moral 

institucional do regime e, consequentemente, a composição da moral para povo que acossava. 

 

Às almas dilaceradas pela dúvida e o negativismo do século procuramos 

restituir o conforto das grandes certezas. Não discutimos Deus e a virtude; 

não discutimos a Pátria e sua História; não discutimos a autoridade e o seu 

prestígio; não discutimos a família e a sua moral; não discutimos a glória do 

trabalho e o seu dever. (…)Assim se assentaram os grandes pilares do 

edifício e se construiu a paz, a ordem, a união dos portugueses, o Estado 

forte, a autoridade prestigiada, a administração honesta, o revigoramento da 

economia, o sentimento patriótico, a organização corporativa e o Império 

Colonial. E pode perguntar-se como foi isso possível. (SALAZAR, 1946: 

p.132) 
 

No trecho acima, retirado do referido discurso de Salazar, vemos as bandeiras político-

ideológicas levantadas pela maioria dos governos ditatoriais: “Deus”, “Pátria”, “Autoridade”, 

“Família”, “Trabalho”. Esses governos são fundados em um processo de diferenciação que se 

baseia na oposição identitária, paradigmática, entre o “nós” e o “outro”, sendo facilmente 

identificável nos discursos e nos símbolos totalitaristas. As palavras destacadas revelam um 

método de educação, audacioso e rebuscado, do indivíduo como sujeito nacional, que se 
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manifesta, todavia, por meio de um discurso simplista, voltado para atingir facilmente seu 

público-alvo, uma vez que partia de conceitos enraizados na cultura daquele povo. 

 

É este simplismo redutor que o discurso ideológico exprime – o do Estado 

Novo também – por sobre uma realidade política, económica e social, bem 

mais complexa e contraditória. O objectivo da simplificação ideológica 

autoritária é precisamente esse: fornecer «certezas» claras e incontroversas 

que legitimem e facilitem o direito de mandar e anulem e ilegitimem a 

veleidade de resistir, justificando e tornando aceitável, como as coisas da 

natureza, o dever de obedecer. Por isso mesmo, e em certo sentido, os 

discursos ideológicos valem não tanto pelo conteúdo concreto das ideias que 

avançam, mas, sobretudo, pela função disciplinadora que veiculam. (ROSAS, 

1994: p.292) 
 

3º – A propaganda ideológica do Estado Novo e a criação do “Homem Novo”: os mitos 

apontados por Rosas, somados à função disciplinadora da ideologia nacional expressa nas 

“verdades indiscutíveis” do discurso de Braga, levam-nos ao projeto coletivo e individual do 

cidadão português modelo, à instituição do que seria o “Homem Novo” do salazarismo. A 

violência, a repressão, o corporativismo, a hierarquia institucional, a igreja católica, todos os 

âmbitos por que circulavam o nacionalismo do passado e do presente fascista e, 

principalmente, os interesses dos pequenos grupos dominantes ligados ao governo, 

culminavam na construção deste “Homem Novo”, através de um moderno e complexo 

modelo de propaganda ideológica. Este modelo extrapolava o limite da mera promoção ou 

difusão do governo, e adentrava o território da formação escolar, da cultura religiosa e do 

ideal de cidadania nacional. O “Homem Novo”, assim, seria 

 

Esse ser renovado, expurgado dos vícios do liberalismo, do racionalismo e da 

contaminação marxista, esse ser reintegrado, por acção tutelar e condutora do 

Estado, no verdadeiro «espírito da Nação», haveria de ser temente a Deus, 

respeitador da ordem estabelecida e das hierarquias sociais e políticas como 

decorrências do organicismo natural e imutável das sociedades, pronto a 

servir a pátria e o império, cumpridor dos seus deveres na família e no 

trabalho, destituído de «ambições doentias» e «antinaturais» e satisfeito com 

a sua honrada modéstia. Tais eram as «virtudes da raça», expressão mesma 

desse referencial essencial da ruralidade, dessa terra regada pelo suor dos que 

sobre ela labutavam, mãe da riqueza, da temperança e da ordem. (ROSAS, 

2001: p.1037) 
 

Os diversos segmentos e grupos que compunham o governo produziam um sistema de 

atuação integrada para disseminar os valores condutores do estado. Mesmo que muitas vezes 
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aparentemente contraditório, não se negavam a abrir mão de um interesse imediato para a 

manutenção do equilíbrio discursivo educador que, podemos dizer, foi um dos grandes 

responsáveis pela durabilidade singular do governo. A palavra-chave na governabilidade do 

Estado Novo era “Ordem”, possibilitando um consenso entre os grupos dominantes no 

conjunto da ditadura, mesmo que divergentes, instituído sempre em prol da vigência e 

manutenção do poder. 

 

Mas até finais dos anos 40, através de uma hábil gestão equilibrante e 

reequilibrante dos interesses que congrega face às diferentes conjunturas, o 

Estado Novo é, sem dúvida, um regime consensual para os diversos sectores 

conservadores e antidemocráticos, e para o conjunto das classes possidentes. 

É a «ordem nas ruas e nos espíritos»; o lucro fácil, sem concorrência nem 

agitação social; o «viver habitualmente», segundo a ordem natural das coisas: 

«manda quem pode, obedece quem deve». (ROSAS, 1994: p.291) 
 

O moderno sistema propagandístico teve seu auge de atuação e alcance com a 

nomeação de António Ferro como diretor do Secretariado de Propaganda Nacional-SPN, em 

outubro de 1933. Poeta, escritor, jornalista e político, acima de tudo, o principal propagandista 

da ditadura de Salazar, talvez o próprio inventor do “salazarismo”, como conceito de um 

estado de governo que girava ao redor da imagem de “pai da pátria” de Oliveira Salazar. 

Ao, já existente, sistema integrado propagandístico que englobava as escolas, a 

assistência às famílias, o corporativismo, o enquadramento de uma juventude política e a 

religião, António Ferro acrescentou ações artísticas e festivas, grandes eventos culturais e 

políticos, bordões e distorção de crenças populares, além de aspectos próprios da cultura 

popular portuguesa, a exemplo das touradas e do fado. 

 

Era o grande espectáculo político-cultural (os «salões de pintura», os prémios 

literários, as exposições coloniais, os pavilhões nas exposições 

internacionais, a Grande Exposição do Mundo Português, os «congressos 

científicos» que as acompanhavam – obra do SPN). Era o «pão e o circo» 

populares (as «marchas populares» e os «desfiles históricos» de Leitão de 

Barros, as comédias filmatográficas despreocupadas e despreocupantes ou o 

«teatro para o povo» do SPN). Era a encenação do fomento harmonioso e 

equilibrado (as espaventosas inaugurações das novas «obras públicas»: 

hospitais, estádios, barragens, bairros nacionais, palácios de justiça...). 

(ROSAS, 1994: p.292) 
 

A propaganda salazarista resgatava e incitava um ideal de grandeza nacional, a 

evocação da “grandeza imperial” da época dos descobrimentos. Sempre acompanhada de uma 
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demonstração de força militar e estatal da autoridade do governo sobre o povo, sempre 

apoiada pela igreja católica. Obviamente, funcionava, ainda, como uma forma de repressão e 

intimidação de qualquer luta política ou armada contra a ditadura. 

 Assim, retomando, de forma conjunta, as três questões caras à dissertação e seu 

movimento sistêmico, identificamos uma rede integrada de atuação na privação da liberdade e 

na exploração da condição de vida do homem português, que já vinha num continuado 

processo de pobreza e silenciamento que se acentuou em virtude de sucessivos governos 

desastrosos, como o da primeira república. É no contato destas características práticas e 

ideológicas da ditadura de Salazar que constituiremos as possibilidades de encontros político 

argumentativos em Bichos. 

 Não podemos pôr de lado as fortes ligações dos contos reunidos no livro com o espaço 

geográfico do norte do país, não só do ponto de vista de uma realidade transmontana, 

interiorana, rural, portuguesa ou ibérica neles evidenciada, mas na relação que os personagens 

estabelecem com o próprio espaço descrito nos textos: o lugar que habitam, casas, quintas, 

arcas; mas também as ruas, aldeias, cidades, montanhas. Obviamente, em todos estes espaços, 

ressoa a terra natal do autor, assim como seu país, afetados por costumes, cultura, crenças e 

práticas específicas; a esse conjunto de referências, se soma, portanto, o momento político-

social. 

 Em todos os contos temos uma relação de sobreposição entre as particularidades do 

homem e as características que constituem o animal, não como uma metáfora instintiva ou da 

natureza entre ambos, mas sim como o atravessamento de características mútuas que 

compõem um novo ser, um ser-personagem capaz de fugir do paradigma que separa o homem 

do animal, o racional do instintivo, o civilizado do natural. Uma reaproximação do homem à 

natureza, ou do animal com a consciência discursiva do pensar; mas não como uma metáfora 

representativa de um simples processo de animalização do humano ou humanização do 

animal. Essas sobreposições de particularidades entre animal e homem ou, simplesmente, 

esses devires recíprocos manifestam-se através das questões existenciais que são o centro 

filosófico, discutido pelo autor, em cada um dos contos: a morte, em “Nero” e “Cega-rega”; a 

liberdade, em “Vicente” e “Mago”; a vida, em “Jesus”; a velhice, em “Tenório”, entre outros. 

É sobre essas bases existenciais que as discussões humanistas dos contos se constroem, sendo 
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constantemente deslocadas, no entanto, do seu lugar habitual, exclusivo da condição humana, 

pela multiplicação de afetos entre a condição de animal-homem ou homem-animal. 

 O constante deslocamento animal-homem na obra em estudo possibilita uma 

multiplicação de pontos de vista acerca da condição humana por parte do leitor, que precisa 

fazer um exercício de deslocamento do processo de reconhecimento da condição de 

verossimilhança das questões que afligem os personagens principais, criando um eterno 

movimento de esfacelamento do efeito mimético. Este movimento possibilita uma 

multiplicação de sentidos e de visões sobre uma mesma situação de crise, opressão, violência, 

ou qualquer outro tipo de pensamento estrutural que atue contra a individualidade do ser. 

 

O humanismo presente na poética torguiana é marcado por uma concepção de 

homem que se dobra sobre si mesmo, mas abarca também o outro, seja o 

indivíduo, a natureza ou o espaço social. Sobre eles, Torga derrama 

compreensão e amor, que impulsionam ao contato e ao confronto com o 

outro, mesmo que isso possa gerar tensões. Segundo o próprio escritor, “o 

homem continua a ser a minha grande aposta. Sem acreditar nele, como 

poderia acreditar em mim?” (COSTA, 2010: p.8) 
 

 Por mais que todos os contos partam de uma forte individualidade do protagonista 

animal-homem ou homem-animal, o individualismo se apaga na inserção que o devir-homem 

dos personagens promove no conjunto da humanidade, uma vez que as temáticas abordadas 

giram em torno dos problemas existenciais ou metafísicos humanos, obviamente, por ser, esta 

última, a realidade inerente ao autor e sua obra. Assim, não nos distanciamos da proposta 

humanista do autor, sendo o homem e sua condição o grande objeto de sua obra. 

 Para Gilles Deleuze e Félix Guattari, o devir não funciona como uma simples 

hierarquização estruturalista na qual se encaixa o comportamento do homem no contato com 

outro homem, ser ou coisa: “uma correspondência de relações não faz devir” (DELEUZE e 

GUATARI,2012, p.18). Por isso, o que aqui importa como devir não é um homem à medida 

de um cão ou de um sapo, nem um galo ou um pardal com sentimentos metaforizados do 

homem. O devir é sim uma criatura nova, real, conforme sobrepõe as características de um ser 

no outro: 

 

É uma falsa alternativa que nos faz dizer: ou imitamos, ou somos. O que é 

real é o próprio devir, o bloco de devir, e não os termos supostamente fixos 

pelos quais passaria aquele que se torna. O devir pode e deve ser qualificado 

como devir-animal sem ter um termo que seria o animal que se tornou. O 
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devir-animal do homem é real, sem que seja real o animal que ele se torna; e, 

simultaneamente, o devir-outro do animal é real sem que esse outro seja real. 

(DELEUZE e GUATTARI, 2012, p.19) 
 

 “Mago”, por exemplo, não imita as questões humanas entre o “homem moinante” e o 

“homem caseiro”, muito menos é a representação de um homem num impasse entre a vida de 

um “gato vadio” ou de um “gato doméstico”; um não é um modelo no qual o outro possa ser 

encaixado para receber uma classificação de comportamento. O protagonista felino é, sim, um 

novo ser, uma existência secreta entre homem e animal, único em sua individualidade e, por 

isso mesmo, pode ser olhado por meio da multiplicidade que o compõe. 

 

Mago respirou fundo. Abriu o nariz e encheu o peito de ar ou de luar, não podia 

saber ao certo, porque a noite era uma mistura de brisa e claridade. Mas fosse de 

frescura ou de luz a onda que bebera dum trago, de tal modo o inundou, que em todo 

o corpo lhe correu logo um frémito de vida nova. Esticou-se então por inteiro, 

firmado nas quatro patas, arqueou o lombo, e deixou-se ficar assim alguns instantes, 

só músculos, tendões e nervos, com os ossos a ranger de cabo a rabo. Arre, que não 

podia mais! Aquele mormaço da sala dava cabo dele. Punha-o mole, sem acção, 

bambo e morno como o cobertor de papa onde dormia. A que baixezas a gente pode 

chegar! Ah, mas tinha de acabar semelhante vergonha! Não pensasse lá agora a 

senhora D. Maria da Glória Saneia que estava disposto a deixar-se perder para 

sempre no seu regaço macio de solteirona. (TORGA, 2008, p.19) 
  

 No trecho acima, a “vergonha” sentida pelo personagem existe para além do conceito 

intelecto-emocional de vergonha humana, uma vez que não é sabido que os gatos tenham 

discernimento intelectual de tal conceito como uma abstração do pensar sobre si mesmo, não 

é a humanização suposta do sentimento de um gato. “Mago” é uma existência particular entre 

gato e homem. É esse motivo que permite à personagem se reterritorializar no conjunto dos 

homens ou no conjunto dos gatos. Uma vez que um não é de fato o outro, e sim um “devir-

animal”, cria-se uma perspectiva nova no contato com as questões que afetam a “matilha” dos 

homens ou dos gatos
3

. 

 É conforme o conceito de “matilha”, desenvolvido em Mil Platôs, que podemos 

avaliar o humanismo de Torga em sua obra Bichos. As questões que afetam o homem como 

grupo ou conjunto de uma espécie, sejam elas existenciais ou político-sociais, são pensadas no 

texto na visão de um ser-personagem que transita por “matilhas” diversas. Por este motivo, é 

                                                 
3

  Segundo Deleuze e Guattari, em um devir-animal, estamos sempre lidando com uma matilha, um 

bando, uma população, um povoamento, em suma, com uma multiplicidade (2012, p. 20) 
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capaz de criar “linhas de fuga” que repensem a situação do homem a partir de um lugar novo, 

um “fora” que se encontra afetivamente com outro “fora” que é o homem, possibilitado por 

conta dos devires comuns entre eles. 

 Voltamos a Gilles Deleuze e Guattari, portanto, para entender que este ser-personagem 

múltiplo atravessado por devires não adquire estas características em um aspecto evolutivo de 

dependência, descendência ou imitação entre espécies. É antes um processo de contágio ou de 

aliança entre seres. Este movimento nos interessa para analisar os contos de Bichos tendo por 

base a ideia de uma “involução criadora”: 

 

Preferimos então chamar de "involução" essa forma de evolução que se faz 

entre heterogêneos, sobretudo com a condição de que não se confunda a 

involução com uma regressão. O devir é involutivo, a involução é criadora. 

Regredir é ir em direção ao menos diferenciado. Mas involuir é formar um 

bloco que corre seguindo sua própria linha, "entre" os termos postos em jogo, 

e sob as relações assinaláveis. (DELEUZE e GUATTARI, 2012: p.19) 
 

Pensando a obra de contos aqui estudada como um processo de “involução”, o 

humanismo que transpassa os devires dos personagens não é uma “categorização 

arborescente” originada de uma “raiz” comum de onde se ramificam situações que possam 

classificar o homem por suas semelhanças ou diferenças. No lugar disto, o que temos é uma 

propagação, uma ocupação de espaços dos temas humanos por novos povoamentos múltiplos 

do “devir-homem” dos personagens animais. Cito, como exemplo, o personagem galo-homem 

Tenório, do conto homônimo, no encontro com a “matilha homens”. Nesse conto, os 

problemas que afetam o personagem principal giram em torno da condição de obsolescência 

no exercício de seu cantar e do domínio, e defesa, do quintal. Depois de descrever o caminho 

que “Tenório” percorreu para chegar a seu posto, sempre ligado à supervalorização da 

masculinidade, da virilidade e da força que exercia sobre a capoeira, o destino pregar-lhe-ia 

uma peça. A descendência, a herança genética, havia lhe traído. O próprio filho levara-o à 

condição de “galo velho”, tornando-se a cria seu maior motivo de “aflição”, “medo” e 

“ciúme”: 

 

fora! Ah, mas saía-lhe cara a brincadeira! Oh, se saía! Garoto! Um chafedes, 

ainda com os cueiros agarrados ao rabo, e a fazer-se fino! Ele que o 

apanhasse com a boca na botija!… Passou a vigiar o rapaz dia e noite, 

mordido duns ciúmes de morte. Mas nada conseguiu descobrir. Durante o 
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resto do verão, não teve a menor razão de queixa. O moço portava-se na 

linha. E pôde respirar com mais sossego. (TORGA, 2008: p.52) 
 

 O medo de “Tenório”, por mais que dentro de um individualismo existencial do 

próprio personagem, territorializa-se nas questões que afetam as situações de grupo 

consequentes àquelas aves e se desterritorializa no grupo dos homens, à medida que o homem 

também está sujeito às condições da velhice e de se tornar obsoleto, sobretudo dentro de uma 

cultura de supervalorização do direito – na verdade, um “dever” – ao trabalho para o povo, 

como era o Estado Novo. Se o personagem cria linhas de interação entre os dois grupos e 

aquilo que lhes afeta, este se reterritorializa num ser híbrido que sobrepõe dois mundos 

heterogêneos. Com isso, permite a criação de um lugar diferente aos dois seres, um lugar que 

pode ser agenciado a qualquer um dos grupos para criar movimentos e novas formas de 

interação. 

 No capítulo dois, “1914 – Um só ou vários lobos?”, do volume um da tradução 

brasileira do livro Mil Platôs, o qual usamos nesta dissertação, os autores propõem os 

contratempos da análise psíquica de Freud sobre o caso do “Homem dos Lobos”. Segundo 

Gilles Deleuze e Félix Guattari, a análise freudiana tende a focar na individualidade e na 

subjetividade do inconsciente do sujeito, descartando, ou deixando em segundo plano, a 

“multiplicidade molar” que permeia seu discurso e o grupo onde está inserido. Essa redução 

do múltiplo que atravessa do homem para o indivíduo e sua identidade torna-se mais latente à 

medida que Freud desconsidera, neste caso específico, a condição da matilha inerente à 

existência lobo e ao próprio sonho descrito por seu paciente: 

 

Quem ignora efetivamente que os lobos andam em matilha? Ninguém, exceto 

Freud. O que qualquer criança sabe, Freud não sabe. Freud pergunta com um 

falso escrúpulo: como explicar que haja cinco, seis ou sete lobos no sonho? 

Posto que ele decidiu tratar-se de neurose, Freud emprega então outro 

procedimento de redução: não mais subjunção verbal no nível da 

representação de palavra, mas associação livre no nível das representações de 

coisas. O resultado é o mesmo, pois trata-se sempre de retornar à unidade, à 

identidade da pessoa ou do objeto supostamente perdido. Eis que os lobos 

deverão purgar-se de sua multiplicidade. (DELEUZE e GUATTARI, 2011: 

p.54) 
    

 Olhamos para os contos de Bichos na direção oposta à de Freud, denunciada pelos 

autores franceses a exemplo do trecho acima. O devir entre homem e animal dos personagens 
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principais de cada conto afeta a condição do homem na perspectiva coletiva “matilha”, 

apoiado no humanismo como processo literário por entre o neorrealismo e o presencismo 

identificado em Miguel Torga, principalmente se levarmos em conta o possível diálogo 

marginal com os temas geracionais que afetavam a sociedade e a ditadura vivida em Portugal. 

 Em Kafka: por uma literatura menor, também de Gilles Deleuze e Félix Guattari, os 

autores pensam na existência de uma certa literatura marginal (uma literatura “menor”, à 

margem de outra literatura “maior”) em condição revolucionária que existe à margem da 

literatura estabelecida dentro de uma cultura nacional. Uma produção discursiva coletiva de 

uma minoria dentro de uma linguagem coletiva instituída como sendo a dominadora. 

 

Quantas pessoas hoje vivem em uma língua que não é a sua? Ou então não 

conhecem mesmo mais a sua, ou não ainda, e conhecem mal a língua maior 

de que são forçadas a se servir? Problema dos imigrados, e sobretudo de seus 

filhos. Problema das minorias. Problema de uma literatura menor, mas 

também para nós todos: como arrancar de sua própria língua uma literatura 

menor, capaz de escavar a linguagem, e de fazê-la escoar seguindo uma linha 

revolucionária sóbria? (DELEUZE e GUATTARI, 2014: p.40) 
  

 Para responder às perguntas feitas no trecho anteriormente extraído, os autores 

tomaram a obra de Kafka, em especial, para observar, por exemplo, as condições 

problemáticas de uma produção literária judia em Varsóvia, Praga ou na Alemanha, sendo ela 

um discurso menor, sempre em processo de desterritorialização, dentro das grandes 

referências que representam uma língua, uma coletividade e situações político-sociais maiores 

(dominantes). Para os autores franceses em foco, “A linguagem”, “O político” e “O coletivo” 

compõem as relações revolucionárias que identificam esta literatura menor: 

 

As três características da literatura menor são a desterritorialização da língua, 

a ligação do individual no imediato-político, o agenciamento coletivo de 

enunciação. É o mesmo que dizer que “menor” não qualifica mais certas 

literaturas, mas as condições revolucionárias de toda literatura no seio 

daquela que se chama grande (ou estabelecida). (DELEUZE e GUATTARI, 

2014: p.39) 
        

 A primeira característica, “a linguagem”, não se explica por uma língua menor em 

relação a outra, mas pela impossibilidade de aceder a luz como um procedimento discursivo 

oprimido frente à linguagem dominante. Ou mesmo pela necessidade de uma minoria 

periférica se exprimir, seja por conta das diferenças linguísticas em si ou por conta de novas 
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formas de traduzir as particularidades culturais desta. Seguindo a análise da situação dos 

judeus em praga, Gilles Deleuze e Guattari falam numa 

 

(…) impossibilidade de escrever de outro modo que não em alemão é para os 

judeus de Praga o sentimento de uma irredutível distância com a 

territorialidade primitiva tcheca. E a impossibilidade de escrever em alemão é 

a desterritorialização da própria população alemã, minoria opressiva que fala 

uma língua cortada das massas, como uma “linguagem de papel” ou de 

artifício;(…) (DELEUZE e GUATTARI: 2014, p.36) 
 

 Na obra de Miguel Torga, podemos buscar duas semelhantes impossibilidades que 

criam um discurso marginal dentro da língua portuguesa hegemônica. A primeira é uma 

espécie “variante híbrida” do português, concebida pelo regionalismo trasmontano do autor, 

tão presente em toda sua bibliografia, aplicada no imaginário de um falar que dê conta da 

realidade animal humanizada – ou homem animalizado –, específica de cada personagem 

principal dos contos da “pequena Arca”, como chamou o próprio autor. A segunda, mais 

importante nesta dissertação, é, como já comentado, uma estética literária torguiana 

humanista, múltipla, principalmente na medida em que se constrói no espaço “entre” as 

características presencistas e as afeições geracionais neorrealistas do autor. 

 Como segunda característica, apontamos o tom político inerente a toda a literatura dita 

“menor”. Esse tom faz com que cada situação narrativa possa entrar em contato com o 

contexto político da obra, do autor ou do leitor. A individualidade dos personagens, as 

relações estabelecidas entre eles e os dilemas que afetam o enredo, funcionam como lentes 

que potencializam o encontro com o “fora” da narrativa: outras realidades sociais, 

econômicas, jurídicas, morais e culturais. O movimento é sempre em direção contrária a uma 

compreensão exclusivamente psíquica do sujeito personagem, conforme Gilles Deleuze e 

Félix Guattari: 

 

Quando Kafka indica entre os objetivos de uma literatura menor “a 

depuração do conflito que opõe pais e filhos e a possibilidade de discuti-lo”, 

não se trata de um fantasma edipiano, mas de um programa político. “mesmo 

que o caso individual fosse às vezes meditado tranquilamente, não se 

chegaria, contudo, até suas fronteiras onde ele faz bloco com outros casos 

análogos; atinge-se a fronteira que o separa da política, vai-se mesmo até se 

esforçar por percebê-la antes que ela esteja lá e encontrar por toda parte esta 

fronteira se estreitando. (DELEUZE e GUATTARI, 2014: p.36) 
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 Aqui, nós nos prenderemos ao recorte dos discursos ideológicos do Estado Novo 

salazarista, já comentado neste capítulo: mitos, “verdades indiscutíveis” e projeto 

propagandístico educacionais, justamente por ser esse o contexto em que a obra está inserida e 

um dos essenciais pilares da preocupação de Miguel Torga para com a condição humana nessa 

época. 

 A terceira e última característica é o valor coletivo e sua enunciação. Pensando que a 

literatura “maior” está a serviço de uma frágil condição pátria de ferramenta de identidade 

nacionalista, dentro de uma ideologia de manutenção do poder por parte dos grupos 

dominantes, o autor precisa estar apartado dessa comunidade maior. O autor representante de 

uma comunidade à margem tornará sua obra uma “máquina revolucionaria porvir”. Não por 

razões estritamente ideológicas, pois a representatividade se constituirá pelo que falta nesses 

meios, pela opressão sofrida. 

 

Josefina, a camundonga, renuncia ao exercício individual de seu canto para 

se fundir na enunciação colectiva da “inúmera multidão de heróis do (seu) 

povo”. Passagem do animal individuado à matilha ou à multiplicidade 

colectiva: sete cães músicos. Ou então, ainda nas Pesquisas de um cão, os 

enunciados do investigador solitário tendem para o agenciamento de uma 

enunciação colectiva da espécie canina, mesmo se esta colectividade já não 

existe ou ainda não é considerada como tal. Não há sujeito, só há 

agenciamentos colectivos de enunciação – e a literatura exprime esses 

agenciamentos, nas condições em que não são considerados exteriormente, e 

onde eles existem apenas como forças diabólicas por vir ou como forças 

revolucionárias por construir. (DELEUZE e GUATTARI, 2014: p.38) 
 

 Considerando-se a existência de uma literatura – e de uma arte em geral – permitida e 

incentivada pela ditadura de Salazar, bem como por seus órgãos de vigilância, controle e 

repreensão de obras que estavam em desacordo com o poder vigente, Miguel Torga, que até 

preso político foi por conta de sua produção literária, configura-se, à época, como 

representante de uma literatura marginal portuguesa e ibérica, além de popular e, mais uma 

vez, humanista. 

 O processo de remissão ao fora que produz uma literatura menor, marginal, seja na 

linguagem, na política ou na coletividade, não se confunde com os dois planos narrativos de 

um conto – tanto o clássico, quanto o conto moderno –, como aborda Ricardo Piglia em seu 

estudo sobre a forma do conto na qualidade de gênero literário, Teses sobre o conto (2004). 

Os dois planos de um conto divididos nessa obra como o “relato visível” e o “relato secreto”, 
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acontecem dentro da própria narrativa de um conto, como duas histórias que se penetram e 

entrelaçam, mesmo sendo contadas de formas distintas. No conto clássico, o plano narrativo 

secreto funciona como elemento a ser desvendado dentro do plano visível; os elementos de 

uma narrativa se entrelaçam na outra como o desvendar de pistas que solucionaram um 

enigma final: 

 

Cada uma das duas histórias é contada de modo distinto. Trabalhar com duas 

histórias quer dizer trabalhar com dois sistemas diferentes de causalidade. Os 

mesmos acontecimentos entram simultaneamente em duas lógicas narrativas 

antagônicas. Os elementos essenciais de um conto têm dupla função e são 

empregados de maneira diferente em cada uma das duas histórias. Os pontos 

de interseção são o fundamento da construção. (PIGLIA, 2004: p.90) 
 

 Já o conto moderno, como afirma Piglia, “abandona o final surpreendente e a estrutura 

fechada; trabalha a tensão entre as duas histórias sem nunca resolvê-la.” (PIGLIA, 2004: 

p.91); nele, portanto, os dois planos narrativos diluem-se mutuamente. O conto moderno 

chega mesmo a tornar visível o segredo e desfazer o desvendar do mistério, enquanto esconde 

o plano visível em torno obscuro: “A história é construída com o não-dito, com o 

subentendido e a alusão.” (PIGLIA, 2004: p.92). 

 Em Bichos, Torga usa comumente o modelo moderno da sobreposição de planos 

narrativos. No conto “Bambo”, por exemplo, o encontro macabro e o fatal que se impõe à 

existência do personagem anfíbio é a primeira cena a ser relatada, sem rodeios. Inicia-se, 

assim, o plano narrativo da história que levaria ao final anunciado, sem surpresa. Cabe então, 

ao decorrer do enredo, dar a conhecer os personagens e as questões envolvidas na tragédia de 

“Bambo”. A ordem cronológica das histórias que se cruzam seguiria um modelo de conto 

“kafkiano”, por exemplo: 

 

Kafka conta com clareza e simplicidade a história secreta, e narra 

sigilosamente a história visível, até convertê-la em algo enigmático e 

obscuro. Essa inversão funda o "kafkiano". A história do suicídio na anedota 

de Tchekhov seria narrada por Kafka em primeiro plano e com toda a 

naturalidade. O terrível estaria centrado na partida, narrada de modo elíptico 

e ameaçador. (PIGLIA, 2004: p.92) 
 

 No conto de Miguel Torga, a estrutura paranoica, elíptica, de atmosfera tensa e 

sufocante dá lugar ao aprofundamento das particularidades individuas dos personagens diante 
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de temáticas existenciais e metafísicas, criando um enredo que constitui e aprofunda uma 

atmosfera psicológica que envolve a existência animal-homem. Essa atmosfera não tem 

intuito algum de criar uma moral, resolver um mistério ou mesmo indicar uma visão em 

especial dos questionamentos da obra. No entanto, é no espaço de entrelaçamento narrativo 

não linear, no embaraçamento fragmentário dos planos e de sua cronologia e na 

multiplicidade dos personagens atravessados por devires humanos e animais que são 

potencializados os encontros com “o fora”, o que ressalta as caraterísticas de uma literatura 

revolucionária, marginal e “menor”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. A “áurea mediocritas” em Nero: uma sobreposição de territórios autoritários para 

construção de “planos de consistência”. 

 

 

 Nascido em São Martinho das Antas, aldeia afastada na província portuguesa de Trás-

os-Montes, como vimos no capítulo anterior, era de se esperar que, de alguma forma, o berço 
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geográfico de Miguel Torga marcasse presença em sua obra literária e é sabido que marca em 

grande parte de sua obra. Porém, no conto em questão, Nero, essa influência é notória em 

muitas passagens, sejam estas descritivas da terra ou dos costumes, como por exemplo: os 

ossos da burra enterrados na mata da pedreira, onde um lebrão se aninhara; o cemitério de 

cães e gatos onde “Nero” teria apenas uma triste cova; o sincelo e a geada, elementos muito 

particulares de determinadas regiões de Portugal, assim como a neve, mais comum no norte 

ou nas regiões montanhosas, como é o caso da aldeia natal de Miguel Torga; os afazeres da 

terra em que, a matriarca, sua “dona mondava o trigo, chasquiçava batatas ou enxofrava a 

vinha”(TORGA, 2008: p.11); no acompanhar, por escolha própria, de “Nero”, nas diversas 

saídas dos integrantes daquela família, até mesmo à igreja nas missas de domingo; e, 

sobretudo, na atividade de caça às perdizes junto ao seu dono vindo da cidade. “Depois disso 

é que os montes começaram a dizer‐lhe coisas que até ali nem de longe poderia 

suspeitar.”(TORGA, 2008: p.14). 

 Cláudia Sofia Ferreira, em sua tese de doutorado intitulada Do Profano e do Sagrado 

em Miguel Torga: a ascese do jardineiro na criação da flor-verso, escrita em 2015, já 

chamava atenção ao destaque desta obra torguiana na proximidade com a terra natal do 

escritor: “No universo contístico torguiano encontramos Nero, retrato inspirado no modelo 

transmontano, como afirma Torga em A Criação do Mundo” (p.232). 

 Há ainda no texto a relação de distância, marcada pelas diferentes rotinas, entre a 

cidade grande – onde se ia para os estudos, ou trabalho, ou “ao doutor”, como se diz em 

Coimbra
4

 – e a aldeia, onde as atividades agrícolas e os costumes campesinos eram o mais 

habitual: 

 

 

 

Porque o seu verdadeiro senhor era o filho, um doutor, que morava muito 

longe. Só aparecia na terra nas férias de Natal. (…) Foi a seguir a uma 

cerimónia dessas que o doutor chegou à terra. Todo muito bem vestido, todo 

lorde. (…) Quando viu aquele senhor beijar a rapariga, atirou‐lhe uma 

ladradela, por descargo de consciência. E o estranho, então, olhou‐o 

atentamente (…) (TORGA, 2008: p.10-11) 
 

                                                 
4

  Expressão ambígua no uso popular, que tanto remete ao médico quanto ao estudante universitário. 
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 A história da nossa canídeo-personagem gira em torno das lembranças da vida que 

levara no instante da aproximação de seu momento de morte por conta de sua idade avançada. 

Claramente, a morte é a questão que centraliza todas as outras dentro do conto, seja pelas 

questões metafísicas e existenciais que acompanham os seres no momento da finitude de sua 

vida ou frente ao choque de realidade do peso de sua própria vida: solidão, descendência e 

herança, arrependimentos e conflitos éticos quanto às atitudes passadas. 

 Enquanto alguns dos temas citados acima são discutidos de forma implícita, trazidos a 

nós pelo decorrer da trama, esse último, a ponderação e julgamento das atitudes tomadas no 

passado, é representado claramente no discurso do personagem principal, sempre tomando 

como referência a instabilidade da ideia de justiça que a condição de morte do cão em 

“miséria”, “desgraça” e “ruína” acarreta: 

 

Num pronto, entregava a pobre ao dono, tal como a encontrava caída – viva 

ou morta. Nunca um gesto sequer de piedade. Disso pesava‐lhe agora a 

consciência. Se estavam de ponta‐de‐asa, as desgraçadas fugiam, gemiam, 

quase tinham voz de gente a pedir compaixão. Nem a alma lhe bulia. A esse 

respeito, fora sempre surdo e cego. Muitas vezes pensava se não seria por 

essa razão que lhe acontecera a desgraça do Soitinho! Ninguém as faz que as 

não pague… (…). (TORGA, 2008: p.14-15) 
 

 Ainda sobre a linha tênue que separa o julgamento de justiça e validade de sua morte 

miserável em merecida ou imerecida, no abandono a que estava sujeito nesse mesmo 

momento. Em direção contrária da citação anterior, “Nero” repensa a triste condição de seu 

fim solitário, não se conformando com ela: 

 

Mas, desta vez, o caso mudava de figura: finava‐se um cão, um cão de caça, 

um navarro legítimo! Ingratidões… Porque, apesar de perdigueiro, quem 

tinha ladrado aos lobos, à raposa e à doninha, quando na capoeira parecia a 

semana santa?! Ele. Ele, Nero, que entregava a alma ao Criador, ali, 

desdentado, com as urinas em sangue, cego duma vista… E o que ele fora na 

mocidade! Ágil, asado, até mesmo toleirão… Os enganos do mundo! 

(TORGA, 2008: p.17-18) 
 

 Tomando por base os dois trechos retirados do conto, percebemos a presença dos dois 

extremos de um mesmo paradigma frente aos atos praticados de uma vida.: o castigo ou a 

remição. Se levarmos em consideração que este modo de lidar com a vida tem por base um 

viés moralizante, religioso e social, talvez possamos olhar para o conflito interno de “Nero” 
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como uma tentativa de pensar um novo discurso ou mesmo uma nova abordagem filosófica 

perante a morte, sobretudo no que se refere à valorização de uma visão de mundo que coloque 

em causa a “dívida eterna” dos seres para com o “pecado original” ou a busca por padrões 

“corretos” e homogeneizadores do comportamento do homem dentro de uma sociedade, 

ambas às custas da punição e da vigilância. 

 Já na primeira página, o narrador heterodiegético (REIS, 2011: p.262-265), fala-nos da 

frágil e idosa condição do nosso personagem principal, a quem “nada mais lhe restava sobre a 

terra senão morrer calmo e digno” (TORGA, 2008: p.9), “como outros haviam feito ao seu 

lado”(ibidem). Este início, leva o leitor à apresentação dos personagens e da vida que levara 

“Nero”, sempre no tempo passado, em uma analepse
5

 que remonta à chegada do personagem 

principal ao lugar que seria sua casa, onde agora aguardava a finitude da própria vida, e à 

apresentação dos outros personagens e do tipo de relação que mantinham com o protagonista, 

para além da empatia deste com aqueles; remonta ainda aos hábitos e aos episódios que 

julgava importante – ou, ao menos, mais marcantes – ao longo de sua existência. Por fim, 

agora no tempo presente da narrativa, esse narrador apresenta o momento de sua morte 

anunciada e sua felicidade pelas lágrimas da “patroa nova”. 

 A respeito da chegada de “Nero” àquele que seria seu lar, a escolha do nome, dado em 

sua chegada, serve de mote: “Nesse tempo não passava dum pobre lapuz sem apelido, muito 

gordo, muito maluco, sempre agarrado à mama da mãe”(TORGA, 2008: p.10) quando foi 

trazido, aos dois meses, para a casa onde seria recebido pelo “amigo acolhimento da patroa 

nova” (ibidem). O processo de construção da identidade do protagonista, no momento do seu 

batismo está intrinsecamente ligado à casa onde passaria a sua vida e às pessoas que 

passariam a ser seus donos. 

 A seguir, deu-se o “treinamento” para percepção do nome (Nero), sempre regado a 

guloseimas e quitutes, “e ficou senhor do nome, como da sua coleira” (TORGA, 2008: p.11). 

A frase anterior, retirada do texto, e a aproximação, nela, dos vocábulos “nome” e “coleira”, 

                                                 
5

  Id. Ibid.: 1. Correspondendo genericamente ao conceito designado também pelo termo flash-back, 

entende-se por analepse todo o movimento temporal retrospectivo destinado a relatar eventos anteriores ao 

presente da ação e mesmo, nalguns casos, anteriores ao seu início.  2. (…) a analepse decorre não raro de um 

impulso de activação da memória de uma personagem (...) 
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dá largada para que se apresente o processo de domesticação como um paralelo para as 

“amarras” sociais que prendem o indivíduo como cidadão português, especialmente da época 

de ditadura em que o texto está inserido. De certa forma, a própria ideia de nome prende o 

sujeito a um arquivo de sua história na sociedade ou mesmo a uma perspectiva identitária que 

dificulta a transformação, ou metamorfose, necessária à sua evolução como ser que 

acompanha a vida, que por si só já é uma constante mudança. A respeito do processo de 

metamorfose, e se referindo a uma das passagens mais emblemáticas do conto, o episódio da 

primeira caça – o qual discutiremos mais à frente –, como observa Alexandre Emídio Costa, 

em sua dissertação Os Bichos de Miguel Torga: o retorno ao elo perdido: 

 

soube o que era a vida pelo sabor da primeira caça que segurou entre os 

dentes (…). Após esse acontecimento, Nero também sofre uma metamorfose, 

marcada, na continuidade da descrição, pela sucessão de advérbios indicando 

um tempo posterior a esse momento saboroso de transição. (COSTA, 2010: 

p.51) 
  

 A chegada do “patrão novo” desencadeia a sequência de acontecimentos que 

culminaria no acidente de caça que o marcaria para sempre. Esta sequência começa nas lições 

de adestramento dada pelo “patrão novo” para que o animal preguiçoso se tornasse um cão de 

caça. O “calvário da educação” durante horas, a série de chamamentos ríspido, as “vergatadas 

rijas”, os “puxões de orelha” e a sucessão de exercícios, conduziram “Nero” aos “montes do 

Pioledo”. Ali, onde ocorrera sua “iniciação” ao fugir de medo do “estrondo” causado por uma 

arma disparando, viveria o seu grande rito de passagem para vida adulta. O processo de 

amadurecimento identificável pela mudança da relação que “Nero” mantinha com os montes, 

é um dos momentos centrais do enredo do conto, o episódio da sua primeira presa: 

  

O bicharoco estava realmente defunto. Deitou‐lhe os dentes. O que era a 

inocência! Tinha cócegas na boca!… De repente, um cheiro forte, penetrante 

e doce inundou‐lhe as ventas, o estômago, o corpo inteiro! Foi a primeira 

grande hora da sua vida… Depois disso é que os montes começaram a dizer-

‐lhe coisas que até ali nem de longe poderia suspeitar. Só então ficou a saber 

que por eles a cabo, nas manhãs doiradas e calmas de Janeiro, era um louvar 

a Deus de perdizes… E que não havia nada melhor no mundo do que senti-

‐los frios e firmes sob as patas, quando o sangue fervia nas veias e o instinto 

pedia asas ao vento. (TORGA, 2008: p.14) 
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 O significado denso do momento narrado é de tal forma importante na construção do 

personagem protagonista, que se segue uma minuciosa descrição dos prazeres, hesitações de 

gozo e das instintivas sensações de todo processo da caça vivenciado pelo animal na 

companhia de seu dono: “Não arrancava. Continuava pregado ao terreno, a namorar a imagem 

adivinhada, a encantá-la com os olhos ávidos e, sobretudo, a fruir aquele gozo de sentir o 

coração pulsar de encontro às fragas” (TORGA, 2008: p.14). O enredo que mantinha uma 

narrativa de cunho cotidiano da vida de um cão, adquire uma tensão sensual, um erotismo 

ligado a realização impulsiva de um desejo. 

 A mesma cena que insere “Nero” no seu doce novo mundo cinegético
6

 dos “Montes 

do Pioledo” conduz a narrativa para outro momento importante do texto – senão o principal, 

uma vez que o próprio narrador declara, em uma postura analítica de paralepse
7

 narrativa: 

“Trinta anos que durasse, não se esqueceria nunca daquela hora.” –, em que se apresenta, com 

grande força, a maior aflição da existência de “Nero”: “a desgraça do Soitinho”, episódio de 

sua quase morte por conta de um caçador amigo de seu dono. O “parvo do caçarreta”, pouco 

experiente (ou pouco hábil), na ânsia de acertar um perdigão que “Nero” farejara, acerta-lhe 

um tiro na cabeça deixando-o “como morto, e ainda por maior desgraça a ouvir a risada 

escarninha do albarrão, ao dobrar o cerro, são e salvo!” (TORGA, 2008: p.15). Este momento 

de quase morte produz no personagem principal um discurso de ressentimento e culpa, 

revivido em um julgamento dual entre o certo e o errado, o qual desponta os tormentos 

existenciais no instante presente de finitude da sua vida. 

 Depois de uma apresentação mais cuidadosa de seu já anunciado amigo “Fadista” - 

“por sinal um belíssimo animal” - e das considerações a respeito da trágica morte deste, o 

narrador onisciente volta ao tempo presente da debilitada condição de proximidade com a 

morte do personagem principal e da recuperação das questões que afligiam “Nero” naquele 

momento de “velhice” e “miséria”. Neste momento da diegese, “Jau” (filho de “Nero”) e sua 

breve história se dão a conhecer, sempre vistos através da lente da “herança”: 

                                                 
6

  Relativo ao ato da caça. 
7

  REIS, Carlos; LOPES, Ana Cristina. Dicionário de Narratologia. Coimbra: Almedina, 2011. 

 PARALEPSE – 1. Constituindo uma modalidade específica de alteração da perspectivação, a paralepse 

consiste em facultar mais informação do que a normalmente permitida pela focalização instituída. Se tivermos 

em conta a inexistência de limitações informativas própria da focalização omnisciente, concluiremos que só é 

pertinente falar em paralepse a propósito da focalização interna ou da focalização externa, por se tratar de modos 

de representação por natureza afectados por restrições de informação;(…). 
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Tanto pensara no filho, no seu Jau, para o render ali! Mas o raio herdara os 

defeitos da mãe: mau nariz e um pouco de sofreguidão. Não se aguentava 

com elas ao pé. Lá no abocar e trazer à mão, saíra ao lençol de cima: nem 

sequer o ovo da educação quebrara. Uns dentinhos de veludo. (TORGA, 

2008: p.16-17) 
  

No entanto, o herdeiro aparece como uma lamentação da condição de solidão do pai – 

sobretudo pela falta de habilidade na prática da caça, principal função exercida pelo pai –, não 

se caracterizando como um personagem desenvolvido com profundidade subjetiva ou com 

maior presença nas ações dentro do enredo. Em outras palavras, existe uma grande quebra de 

expectativa ao apreendermos, na condição de leitores, a existência de um filho por entre as 

lamúrias e egoísmos de direito de sucessão à fatigada vida do protagonista, este sim 

apresentado com grande densidade e aprofundamento psicológico: 

 

 

E ao cabo de mais três ou quatro dias de experiência, o doutor deu‐o a um 

aldeagante de Jurjais. Viera vê‐lo uma vez, pelo S. Miguel. Pediu‐lhe a 

bênção e contou. Até fominha! Depois lá se foi, coitado. E podia estar ali a 

receber‐lhe o último suspiro e a herdar‐lhe o ninho de musgo. Sempre era ter 

alguém da família ao lado. Assim, morria sozinho, tristemente. (TORGA, 

2008: p.17) 
 

No trecho anterior, percebemos que o desejo de um herdeiro para o “ninho de musgo” tem 

como tema central a solidão e o processo melancólico de morte a que o protagonista está 

sujeito. Ao final do conto, na última cena descrita, nos deparamos com a irremediável chegada 

de sua morte, ambientada na voz do narrador pela referência a elementos campesinos que 

rodearam sua existência e pela presença discursiva da antítese que se materializa por meio das 

imagens: noite (morte e fim) e amanhecer (vida e continuidade); 

  

E à noite, quando o luar dava em cheio na telha‐vã da casa, e os montes de S. 

Domingos, lá longe, pareciam ter já saudade das suas patas seguras e 

delicadas, quando o cheiro da última perdiz se esvaiu dentro de si, quando o 

galo cantou a anunciar a manhã que vinha perto, quando a imagem do filho 

se lhe varreu do juízo, fechou duma vez os olhos e morreu.(TORGA, 2008: 

p.18) 
 



40 

 

 Na relação entre o humanismo torguiano, trabalhado no primeiro capítulo, e as 

características do espaço geográfico e político de Portugal da época em que o livro foi escrito, 

ressoa dentro do conto Nero a construção de figuras institucionais representativas, em termos 

metafóricos, das forças que atuavam sobre o povo português, produzindo opressão, a partir da 

ideologia do Estado Novo, algumas delas encobertas pelo que foi chamado de “política do 

espírito”. Podemos destacar como principal veículo para disseminação dessas ideologias a 

propaganda nacional, sobretudo, após a nomeação de António Ferro para diretor do 

Secretariado de Propaganda Nacional-SPN, em Outubro de 1933: 

 

Porque politicamente «o que parece é», como dizia, na referida ocasião, 

Salazar, ou seja, politicamente «só existe o que se sabe que existe», porque «a 

aparência vale pela realidade», era indispensável encenar as grandes certezas 

e a sua tradução política, glosar os benefícios da sua concretização, impô-las 

no espírito de todos e de uma forma total: na família, nas escolas, nas aldeias, 

nas oficinas, nas ruas , no lazer, no quotidiano. Em suma, era necessária a 

propaganda. Não deixada ao livre-arbítrio de cada um, mas como propaganda 

do Estado. Como «política do espírito». (ROSAS, 1994: p.292) 
 

 Estas figuras institucionais serão metaforizadas na relação de posse entre “Nero” e 

seus donos. No entanto, estas metáforas não são representações diretas de personagens em 

entidades físicas ou filosóficas do Estado Novo, mas antes processos discursivos de poder que 

podem ser agenciados aos discursos de uma máquina de estado totalitária, aí sim 

territorializada no Salazarismo. Como veremos adiante no trato entre “Nero” e seus “patrões”. 

 Voltando às Teses sobre o conto de Ricardo Piglia, e à teoria sobre os dois planos 

narrativos da história que compõe o conto moderno, aponto em Nero, em primeiro plano, a 

história e as questões existenciais dos últimos momentos antes da morte do personagem 

principal. Em segundo plano, as histórias passadas, que são rememoradas pelo narrador; seus 

encontros e desencontros com as personagens secundárias que desvendam momentos 

relevantes da vida do protagonista e seu aprofundamento psicológico. 

 Da interação desses dois planos, em especial os afetos estabelecidos entre os 

personagens secundários e a personagem principal, é possível desvendar as forças que o 

conduzem à condição de oprimido, a propriedade e posse de “Nero” pelos familiares da casa, 

a mesma condição que o põe em servidão e controle à vontade de outros. 
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Se a vida lhe corria e chegava dos bens de testa desenrugada, punha‐lhe a 

manápula na cabeça, meigamente, e prometia‐lhe a vinda do patrão novo. 

Porque o seu verdadeiro senhor era o filho, um doutor, que morava muito 

longe. Só aparecia na terra nas férias de Natal. Mas nessa altura pertencia‐lhe 

inteiramente. Os outros apenas o tratavam, o sustentavam, para que o menino 

tivesse cão quando chegasse. Apesar disso, no íntimo, considerava‐se 

propriedade dos três: da filha, do velho e da velha. (TORGA, 2008: p.10) 
 

 Obviamente, para criarmos uma relação entre os personagens do conto a meio da 

narrativa e o contexto histórico e o homem português que estava inserido no espaço temporal 

do governo fascista da época, levamos em consideração o “devir-homem” – trabalhado no 

primeiro capítulo – em “Nero”. Mesmo quando os citados personagens secundários assumem 

uma postura amistosa, carinhosa ou familiar para com “Nero”, esta é afetada por algo similar 

à relação entre “patrão” e empregado: “– Tens o teu patrão aí não tarda, Nero…” (TORGA, 

2008: p.10). Seguirei tentando demostrar a referida relação à medida que alguns dos 

personagens e seus discursos aparecem na narrativa por entre as lembranças do protagonista. 

 A primeira personagem secundária a surgir na narrativa é a “dona Velha”. A relação de 

“Nero” com a “velhota” era extremamente dualista e de extremos, o discurso narrativo que a 

apresenta introduz uma pista da dificuldade desta relação: “Gostava de figos, a velhota. E 

sempre se sentiria acompanhado uma vez por outra. Não que fizesse grande finca-pé naquela 

amizade. Longe disso.”(TORGA, 2008: p.9). Seguia-se uma descrição, e exemplificação, do 

trato entre os dois personagens, sempre numa relação de distanciamento e hierarquia. Mesmo 

quando a matriarca “de índole daimosa” lhe dava um afago, em seguida instituía a relação de 

poder hierárquico, na qual o personagem principal é sempre inferiorizado: “A velha toda a 

vida o pusera à distância. Dava-lhe o naco de broa (honra lhe seja feita), mas borrava a pintura 

logo a seguir: – Ala! E ele retirava-se cerimoniosamente para o ninho.”(TORGA, 2008: p.9-

10). 

 A segunda a surgir na narrativa é a “dona Nova”, a quem o narrador se refere como “a 

morgada” que tanto significa filha primogênita, quanto pessoa cansada e sem ânimo. Ainda 

que esta seja a que melhor o tratava a ponto de quase ocupar o lugar da mãe sanguínea, 

 

Com dois meses apenas, fez então aquela viagem longa, angustiosa, nos 

braços duros dum portador. Mas à chegada teve logo o amigo acolhimento da 

patroa nova. Festas no lombo, leite, sopas de café. De tal maneira, que quase 

se esqueceu da teta doce onde até ali encontrava a bem aventurança, e dos 

irmãos sôfregos e birrentos.(TORGA, 2008: p.10) 
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continuava referindo-se a esta como “patroa”. É preciso pensar que esta personagem era a 

filha mais velha de uma família em que o irmão já estava cursando a universidade; por isso, 

levando em consideração a sociedade portuguesa de meados do século XX, já estaria em 

idade de matrimônio, o que não é mencionado hora alguma no texto. Adicione-se a isso a sua 

alcunha de “morgada” e teremos a personagem – a mais amorosa com “Nero” – como aquela 

que seria a “última” na linha de prestígio de uma família conservadora patriarcal machista 

portuguesa da época. 

 O texto nos apresenta, logo após, “o velho”, o qual é caracterizado no discurso 

narrativo pela “mão calejada”, qualidade dos que trabalham manualmente na terra ou em 

outro ofício braçal, sobretudo, levando-se em conta o espaço interior rural do conto. O “patrão 

velho” era o mais indiferente à sua existência, seus afetos dependiam da qualidade dos dias do 

“velhote”, definindo, assim, se ganharia um simples afago ou nenhum tipo de atenção: 

 

O velho também o apaparicava de tempos a tempos. Se a vida lhe corria e 

chegava dos bens de testa desenrugada, punha‐lhe a manápula na cabeça, 

meigamente, e prometia‐lhe a vinda do patrão novo. (TORGA, 2008: p.10) 

 

 Antes de continuarmos, chamo atenção para a situação narrativa onomástica dos 

personagens. Os únicos personagens nomeados no texto são os animais; nenhum ser humano 

é nomeado. O discurso narrativo se reporta aos personagens humanos por características 

físicas ou pela relação de poder estabelecida com Nero: “patrão”. 

 Por fim, “a chegada de seu verdadeiro senhor (…), um doutor” (TORGA, 2008: p.10), 

assim nos é apresentado o “patrão novo”, o “verdadeiro dono” de “Nero”. É na relação com o 

“fidalgo” que a condição de posse do protagonista se estabelece por completo no discurso 

narrativo: 

 

Porque o seu verdadeiro senhor era o filho, um doutor, que morava muito 

longe. Só aparecia na terra nas férias de Natal. Mas nessa altura pertencia‐lhe 

inteiramente. Os outros apenas o tratavam, o sustentavam, para que o menino 

tivesse cão quando chegasse.(TORGA, 2008: p.10) 
  

 A interação entre ambos dava-se através de um duro processo educacional voltado 

para atividade-fim da caça. Esse processo educacional se estabelece na forma de recompensas 
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e punições, para o “patrão novo” a existência de “Nero” estava totalmente atrelada à função 

que exercia nas corridas pelos montes, para além da obediência exigida por aquele, 

identificada pelo narrador até na forma de o chamar. 

 

Começara o calvário da educação. Correu a princípio ao lenço enrolado, a 

cuidar que se tratava de uma brincadeira. Mas depois viu que o negócio era a 

sério, que o sujeito tinha lá qualquer coisa encasquetada. (…) E o sacripanta, 

depois de insistir, de se cansar a ver se o convencia por bem, larga‐lhe uma 

vergastada rija! (…) Seguiu‐se uma semana triste. Até que num sábado de 

madrugada saíram ambos para os montes (…). 
 

 A profundidade da personagem “patrão novo”, na interação com aquele que lhe servia 

(Nero), é formada de acordo com a visão de mundo e os ideais salazaristas, manifestados, 

muitas vezes, nos discursos dirigidos ao povo português, destacando-se neles a ênfase dada à 

necessidade de serem “bem governados”. Essa conformidade também pode ser identificada na 

postura crítica ao processo de educação nacional de Salazar. 

 

O moldar desse especial «homem novo» do salazarismo (…), vinculando-lhe 

atitudes, pensamentos e modos de vida, redefinindo e subordinando o 

particular ao império do «interesse nacional». Não só, nem principalmente, 

como sujeição do individual ao colectivo, mas como padronização tendencial 

dos espíritos e dos «modos de estar» de acordo com os «valores portugueses» 

de sempre, que o regime definia, representava e tinha como missão fazer 

aplicar. (ROSAS, 2001: p.1036) 
 

 Por mais que o discurso do “fidalgo doutor” não tivesse as mesmas especificações do 

pensamento salazarista citado acima, as palavras que identificam o processo ou o fim 

pedagógico são de evidente sintonia. Nas palavras de Rosas sobre o salazarismo: “moldar”, 

“vinculando”, “subordinando”, “padronização”; no discurso do narrador de Torga: “ordem”, 

“obedecer”, “calvário”, “incutir”. 

 Se o “patrão novo” personifica a postura educativa do Estado Novo português na 

criação do “homem novo”, “Nero”, em sua condição servil, traça um paralelo com o povo 

português, especificamente a população pobre e rural. A personagem principal do conto está 

equiparado ao pensamento do mito da “áurea mediocritas”, principalmente, à medida que se 

conforma com sua condição subalterna e com a vida servil; 
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O quinto mito seria o mito da pobreza honrada, o mito da «aurea 

mediocritas», um país essencial e incontornavelmente pobre devido ao seu 

destino rural, no qual, como dizia António Ferro, «a ausência de ambições 

doentias» e disruptoras de promoção social, a conformidade de cada um com 

o seu destino, o ser pobre mas honrado, pautavam o supremo desiderato 

salazarista do «viver habitualmente», paradigma da felicidade possível. E, 

portanto, para usar uma expressão do próprio chefe do governo, «uma 

vocação de pobreza».(ROSAS, 2001: p.1035) 
 

 “Nero” não só está conformado com tudo o que circula e interfere em sua vida, mas 

também com quem herdara seu lugar de acatar e sujeitar-se aos “patrões”, chegando mesmo a 

desejar que esse lugar fosse de seu filho. Para “Nero”, aquele que ocupar aquela condição de 

vida é um felizardo: 

 

Agora, lia nos olhos de todos o desejo de que partisse o mais depressa 

possível para dar lugar a outro… E quem seria o felizardo, que lhe herdaria o 

ninho? Quem viria ouvir as longas conversas à lareira, no Inverno, quando a 

chuva escorregava dos beirais e o vento norte soprava? Tanto pensara no 

filho, no seu Jau, para o render ali! (TORGA, 2008: p.16) 
 

 Eduardo Lourenço, em Psicanálise mítica do destino português, fala de uma 

“passividade cívica” que acometeu os portugueses na época da ditadura. Esta passividade é 

representada também em “Nero” que deixa para o leitor questionar a condição de explorado 

da personagem, traçando um paralelo com o povo que o animal representa no conto. 

 

Num dos momentos de maior transcendência da história nacional, os 

portugueses estiveram ausentes de si mesmos, como ausentes estiveram, mas 

na maioria «felizes» com essa ausência, durante as quatro décadas do que 

uma grande minoria chamava «fascismo», mas que era para um povo de 

longa tradição de passividade cívica apenas «o governo legal» da Nação. 

(LOURENÇO, 1992: P.109) 
   

 Não pretendo dizer, com as comparações acima, que o conto foi escrito num 

movimento mimético em relação ao momento político português e a sua filosofia. Também 

não entendo que funcione como uma metáfora simples que tenta ilustrar um discurso através 

de outro. O conto é uma forma de real em si mesmo, independente de qualquer outra realidade 

que o circule. No entanto, existem territórios compartilhados onde esses múltiplos possíveis 

reais se encontram, ou se extravasam. É possível falar em metáfora nesses encontros, mais 

uma metáfora que não esteja preocupada com uma mera reprodução, e sim com produzir 
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encontros que estabeleçam um “novo”, que transbordem os dois, ou mais, espaços prévios 

construindo uma infinidade de outros espaços que podem continuar o processo de encontro e 

reprodução do “novo”. 

 Para pensar esse encontro múltiplo, que aqui dará foco ao espaço do conto e do 

contexto social, usaremos os conceitos de “desterritorialização” e “reterritorialização” de 

Deleuze e Guattari, somados a todos os outros conceitos que os circundam e constroem o 

conceito de “rizoma” na obra Mil Platos. Escolho estes autores e conceitos por entender que 

trazem uma perspectiva nova fora da lógica paradigmática dualista tão questionada em toda 

dissertação. 

Num livro, como em qualquer coisa, há linhas de articulação ou 

segmentaridade, estratos, territorialidades, mas também linhas de fuga, 

movimentos de desterritorialização e desestratificação. As velocidades 

comparadas de escoamento, conforme estas linhas, acarretam fenômenos de 

retardamento relativo, de viscosidade ou, ao contrário, de precipitação e de 

ruptura. Tudo isto, as linhas e as velocidades mensuráveis, constituiu um 

agenciamento. (DELEUZE & GUATTARI, 2011: p.10) 
 

 Ao nos depararmos com o trecho acima, nos damos conta que os dois conceitos 

trabalhados não são algo estático, que possam ser identificados como recursos dentro de um 

texto, mas sim um movimento, com diferentes velocidades e intensidades, exercido a partir da 

leitura de uma obra. Esse movimento pode ser afetado, por exemplo, pelo contexto histórico 

da obra, pelo contexto histórico do leitor, pela linguagem da obra, pelo tema, e muitos outros 

fatores, no caso do livro, sempre em relação ao contato da obra com o leitor: 

  

O ideal de um livro seria expor toda coisa sobre um tal plano de 

exterioridade, sobre uma única página, sobre uma mesma paragem: 

acontecimentos vividos, determinações históricas, conceitos pensados, 

indivíduos, grupos e formações sociais. (DELEUZE & GUATTARI, 2011: 

p.16) 
 

 Podemos enxergar na relação de “Nero” com a família um “pivotante”, uma “linha de 

fuga”, que nos leva a iniciar uma discussão sobre a violência dos afetos possessivos ou da 

sujeição de servidão; no entanto, os encontros possíveis não querem delimitar uma resposta 

pragmática que defina a resolução de uma questão binária. Estas produzem abstrações 

subjetivas, ou desterritorializações, que podem se encontrar, ou se reterritorializar, com outros 

“pivotantes”, como, por exemplo, a questão fascista em que Portugal estava inserido naquele  
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momento histórico. Esse novo território é um questionamento à condição da personagem, 

como também à condição do povo Português da época, mas hora nenhuma uma tentativa de 

resposta a qualquer uma das questões, e sim um novo “pivotante” que pode gerar uma nova 

“desterritorialização” e, assim, construir um movimento múltiplo de agenciamentos que 

produzam um “plano de consistência” que pense o autoritarismo das relações de poder. 

 

As multiplicidades se definem pelo fora: pela linha abstrata, linha de fuga ou 

de desterritorialização segundo a qual elas mudam de natureza ao se 

conectarem às outras. O plano de consistência (grade) é o fora de todas as 

multiplicidades. A linha de fuga marca, ao mesmo tempo: a realidade de um 

número de dimensões finitas que a multiplicidade preenche efetivamente; a 

impossibilidade de toda dimensão suplementar, sem que a multiplicidade se 

transforme segundo esta linha; a possibilidade e a necessidade de achatar 

todas estas multiplicidades sobre um mesmo plano de consistência ou de 

exterioridade, sejam quais forem suas dimensões. (DELEUZE & 

GUATTARI, 2011: p.16) 
 

 Os discursos sociais, políticos, relacionais ou metafísicos, encontrados no texto de 

Torga, não estão em confronto ou em oposição, muito menos dispostos hierarquicamente. 

Todos esses “foras” que habitam o conto se sobrepõe, se achatam, ocupando o espaço um dos 

outros, construindo um mapa móvel de territórios, no qual qualquer um destes pode ser um 

novo ponto de partida para produzir outras relações. O processo de treinamento do cão de 

caça pode ser sobreposto ao método educacional do “homem novo” salazarista, não reduzindo 

um ao outro, mas “multiplicando” um ao outro e apontando para qualquer outra possibilidade 

de encontro. Por este motivo não se discute o “certo” e o “errado” ou “o bem” e “o mal”, pois 

o movimento cíclico autorreferente inviabiliza a linha de fuga que constrói ou apaga as 

sobreposições. 

 

A orquídea se desterritorializa, formando uma imagem, um decalque de 

vespa; mas a vespa se reterritorializa sobre esta imagem. A vespa se 

desterritorializa, no entanto, tornando-se ela mesma uma peça no aparelho de 

reprodução da orquídea; mas ela reterritorializa a orquídea, transportando o 

pólen. A vespa e a orquídea fazem rizoma em sua heterogeneidade. 

(DELEUZE & GUATTARI, 2011: p.18) 
 

 No exemplo acima, os autores franceses não estão preocupados com a mera 

reprodução mimética que  existe entre a orquídea e a vespa. No lugar disso, estão propondo o 

processo de ramificação contínua que sobrepõe as duas formas de vida no seu encontro 
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afetivo, uma maior valência das duas existências, um novo processo integrado que nada tem a 

ver com uma reprodução simples, uma imitação entre as duas criaturas. 

 Assim como no exemplo anterior, “Nero” não é uma mera reprodução da condição do 

trabalhador rural português, muito menos o “patrão novo” é uma personificação do domínio 

autoritário e violento de Salazar sobre grande parte do povo ou mesmo seu ideal de processo 

educacional. É possível pensar ambos como um encadeamento entre o “devir-povo” de 

“Nero” e o “devir-fascista” do “patrão novo”, uma “circulação de intensidades” que 

atravessam as duas realidades, uma multiplicação na produção de sentidos da obra. 

 

Oposto a uma estrutura, que se define por um conjunto de pontos e posições, 

por correlações binárias entre estes pontos e relações biunívocas entre estas 

posições, o rizoma é feito somente de linhas: linhas de segmentaridade, de 

estratificação, como dimensões, mas também linha de fuga ou de 

desterritorialização como dimensão máxima segundo a qual, em seguindo-a, 

a multiplicidade se metamorfoseia, mudando de natureza. Não se deve 

confundir tais linhas ou lineamentos com linhagens de tipo arborescente, que 

são somente ligações localizáveis entre pontos e posições. Oposto à árvore, o 

rizoma não é objeto de reprodução: nem reprodução externa como árvore-

imagem, nem reprodução interna como a estrutura-árvore. (DELEUZE & 

GUATTARI, 2011: p.31) 
 

 A “velha” de índole daimosa, a “morgada” condescendente, o “velho” indiferente, o 

“patrão” cerimonioso e, até mesmo, “Nero”, objeto de posse, são fluxos de 

desterritorializações, potências positivas, intensidades cartográficas que permitem trabalhar de 

forma atemporal os questionamentos de épocas diferentes. Uma cartografia que não pretende, 

enquanto processo, resgatar a memória fixa de uma moral que não deve ser revivida – como, 

por exemplo, um governo fascista –, pois define “o certo” e “o errado” sem levar em conta 

que as posturas históricas mudam os pontos de vistas, mas não os julgamentos: 

 

O rizoma é uma antigenealogia. É uma memória curta ou uma antimemória. 

O rizoma procede por variação, expansão, conquista, captura, picada. Oposto 

ao grafismo, ao desenho ou à fotografia, oposto aos decalques, o rizoma se 

refere a um mapa que deve ser produzido, construído, sempre desmontável, 

conectável, reversível, modificável, com múltiplas entradas e saídas, com 

suas linhas de fuga. (DELEUZE & GUATTARI, 2011: p.32). 
 

 Os movimentos de “desterritorialização” e “reterritorialização” permitem pensar um 

novo plano de consistências desestratificadas, que dificultasse as institucionalizações da 

permanência do poder. Um sistema rizomático em constante movimento de destruição e 
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reconstrução impossibilita a conservação do poder de uns sobre outros, nascido do desejo de 

conservação dos vencedores sobre os vencidos em um conflito paradigmático. Com isso, 

evitando a formação de um centro ou centros hierárquicos de domínio de um sistema apoiado 

em “verdades” unilaterais, ou exclusivas dos vencedores. 

  

Contra os sistemas centrados (e mesmos policentrados), de comunicação 

hierárquica e ligações preestabelecidas, o rizoma é um sistema a-centrado não 

hierárquico e não significante, sem General, sem memória organizadora ou 

autômato central, unicamente definido por uma circulação de estados. 

(DELEUZE & GUATTARI, 2011: p.32) 
 

 A questão que nos resta pensar é: que verdades do sistema centralizador do Estado 

Novo, o conto “desterritorializa” e “reterritorializa”, no sentido de construir “linhas de fuga” e 

uma multiplicidade movediça através dos devires dos personagens? A resposta está nas 

“verdades indiscutíveis” de Oliveira Salazar, que ficaram conhecidas como “os valores de 

braga”, base do discurso proclamado em Braga sobre a ideologia moral do Estado Novo, a 

respeito do décimo aniversário da revolução de 28 de maio, discurso este que retornará ao 

longo de toda dissertação. Especificamente, a “verdade” que nos interessa é o não 

questionamento “à família e à sua moral”. 

 Proclamando a hierarquia própria do patriarcalismo, na qual o homem centraliza o 

poder sobre os demais integrantes, Salazar constrói uma imagem do que seria a desfiguração 

da família tradicional. O desaparecimento do pudor, o submergir da autoridade dos pais e o 

fim do respeito dos filhos são algumas das perturbações à soberania, identificadas por ele. 

Com isso, chama para seu governo a responsabilidade de reestruturar a família portuguesa e 

sua moral, esta última atrelada à própria moral do estado português, sendo o estado uma 

reprodução dos moldes e valores desta instituição. 

  

Mas só no nosso tempo se ergueu em teoria, em ciência e em programa de 

Estado o que havia de supor-se passageiro desvairamento. A natureza 

reconquistará os seus direitos e a sociedade civil verá mais uma vez como a 

sua moral, consistência e coesão dependem directamente da moral, 

consistência e coesão do agregado familiar. Este é na verdade a origem 

necessária da vida, fonte de riquezas morais, estímulo dos esforços do 

homem na luta pelo pão de cada dia. (SALAZAR, 1946: p.130) 
 



49 

 

 Seguindo a mesma linha discursiva, temos em 1930, no anúncio da criação da União 

Nacional, um discurso que equipara as instituições administrativas do estado às bases de 

composição do núcleo familiar, construindo uma visão popular sobre o funcionamento e 

disposição desses centros administrativos regionais e nacionais: 

 

Eis na base a família – célula social irredutível, núcleo originário da 

freguesia, do município e, portanto, da Nação: é, por natureza, o primeiro dos 

elementos políticos orgânicos do Estado constitucional. Garantida 

eficazmente, na sua formação, conservação e desenvolvimento, a família 

deve exercer, pelo seu chefe, o direito de eleger os vogais dos corpos 

administrativos, pelo menos da freguesia, uma vez que esta não é mais do 

que a expansão natural dos fogos ou casais, com os interesses comuns que 

lhes respeitam. É aí que, de preferência, encontramos o cidadão com 

fundamento para os direitos políticos. (SALAZAR, 1939: p.77) 
 

 Com essa postura, o ditador criava uma falsa aproximação de grande parte do povo 

com a estrutura governamental, visto que tomava por princípios conceitos e valores muito 

próximos dos que conheciam os cidadãos, os quais, em sua maioria, não tomavam 

conhecimento do processo de privação da liberdade a que estavam submetidos, tomados pelo 

próprio conservadorismo e medo do diferente. 

 Voltando aos mitos ideológicos fundadores do estado de exceção luso, Fernando 

Rosas, no “mito da ordem corporativa”, aponta uma visão infantilizadora do povo português, 

incapaz de ser soberano de si mesmo, precisando ser comandado e guiado enquanto nação. 

Era a proclamação de uma ordem natural e hierárquica das coisas, na qual o próprio Salazar 

era a figura mais alta. 

 

O que comportava (...) uma certa visão infantilizadora do povo português, 

gente conformada, respeitadora, doce, algo irresponsável e volúvel, mutável 

nas suas opiniões, sonhadora, engenhosa mas pouco empreendedora, 

obviamente insusceptível de ser titular da soberania ou fonte das grandes 

decisões nacionais, necessitada, portanto, como coisa natural e naturalmente 

aceite, da tutela atenta mas paternal do Estado. Diria Salazar no começo da 

sua carreira política que «a adulação das massas pela criação do povo 

soberano não deu ao povo nem influência na marcha dos negócios políticos 

nem aquilo de que o povo mais precisa, soberano ou não, que é ser bem 

governado». (ROSAS, 2001: p.1035) 
 

 Se o estado governava, em sua estrutura e organicidade, de um modo correspondente 

ao que seria a imagem da família, o povo era infantil e volúvel, não tendo condição para ser 
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representante da nação e Salazar, o mais alto integrante do governo, estaria na posição paterna 

de quem assume a responsabilidade pela ordem e pelo mando; tinha-se criado uma “grande 

família” chamada nação. A pátria era a matriarca que acolhia e provia o sustento, a quem se 

devia defender; o povo era os filhos dessa pátria, os que não sabiam se governar; e Salazar, a 

figura do patriarca que guiaria a nação portuguesa, como um chefe de família sabe o que é o 

melhor para sua casa. 

 É ao plano de intensidades e movimentos, descrito acima, dos processos de 

“desterritorialização” da condição exclusivamente animal, e de “reterritorialização” em 

componente familiar, impulsionados pelas “linhas de fuga” que se extraem da relação de 

posse estabelecida, e pelo devir-homem do protagonista; que o conto Nero sobrepõe seu 

próprio plano de intensidades, construindo um mapa de agenciamentos que produzem novos 

encontros pra fora dos dois espaços: o espaço do conto enquanto narrativa ficcional e o espaço 

político histórico enquanto discurso de poder autoritário. 

 

 

4. O Dispêndio Sonoro da Cigarra Poeta de Miguel Torga 

     

 

 Dentre todos os processos possíveis na construção do conto “Cegarrega”, dois, 

escolho eu, como sendo mais interessantes para a ideia de “dispêndio” que, no conto de Torga, 

será trabalhada como ponto máximo de sua poética na construção de seu “canto morte”: a 

“experiência interior” da personagem animal e os “agenciamentos potencializadores” 

produzidos ao longo de sua jornada. O dispêndio é o lugar de maior subversão na construção 

do paralelo entre a cigarra e o poeta: “O poeta! Louvado seja Deus! Até que enfim lhe 

aparecia um irmão que sabia também que cantar era acreditar na vida e vencer a morte.” 

(TORGA, 1960: p.61). 

 A experiência interior se funda no “não saber” e, mais do que isso, no não querer um 

saber que se acumula ao explicar os fenômenos. Não há o que ser explicado, pois explicar 

seria restringir as possibilidades da experiência; dar nome à experiência a limitaria dentro das 

possibilidades desse nome. 
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Se eu dissesse com decisão: “vi deus”, o que vejo mudaria. No lugar do 

desconhecido inconcebível – diante de mim, livre e selvagem, deixando-me, 

diante dele, selvagem e livre – haveria um objeto morto e a coisa do teólogo 

– à qual o desconhecido estaria submetido, pois, no caso de Deus, o 

desconhecido obscuro que o êxtase revela está obrigado a obrigar-me (o fato 

de que a poesia introduz o estranho, ela o faz pela via do familiar. O poético é 

o familiar dissolvendo-se no estranho, e nós mesmos com ele. Ele nunca nos 

desapossa totalmente, pois as palavras, as imagens dissolvidas, estão 

carregadas de emoções já sentidas, fixadas a objetos que as ligam ao 

conhecido. (BATAILLE, 1992: p.12) 
 

 No entanto, se esta não se resume a decifrar um acontecimento, a que se resume? 

Assim como acontece para nossa cigarra - “Porque a fome era triste, os dias passavam 

velozes, e urgia ajudar a natureza a ser pródiga? Imaginem!” (TORGA, 1960: p.61) - a 

experiência interior se dá fora das linhas de chegada do conhecimento, fora dos “motivos”. 

Ela acontece e só alcança seu sentido dentro de seu próprio processo, de seu próprio 

movimento. Um movimento que se quer constante, para que se mantenha sempre distante de 

um encerramento, distante de querer ser, ou dar conta de tudo: “Já não querer ser tudo é 

colocar tudo em questão.”(BATAILLE, 1992: p.6). Como, por exemplo, ao imaginar uma 

criança que brincando não precisa chegar a lugar nenhum, pois já chegou: a brincadeira é o 

lugar enquanto processo, salientando a ausência de projeto futuro de um lugar por vir que se 

espera, o processo é o presente. 

 A ausência de limites às possibilidades de experiência permite que a Cegarrega 

ultrapasse seus próprios limites físicos: 

 

A ascese em si mesma tem, para muitos, alguma coisa de atraente, de 

satisfatório; como um domínio alcançado, mas o mais difícil, isto é, o 

domínio de si mesmo, de todos seus instintos. O asceta pode olhar do alto 

(em todo o caso), a natureza humana, devido ao desprezo que ele tem da sua 

própria). Ele não imagina nenhum meio de viver fora da forma de um 

projeto. (Não olho ninguém do alto, mas os ascetas e os gozadores, rindo, 

como uma criança.) 
O homem ignorante do erotismo é tão alheio ao término do possível quanto 

ele é sem experiência interior. É preciso escolher o caminho árduo, 

movimentado – o do “homem inteiro”, não mutilado. (BATAILLE, 1992: 

p.31) 
 

Ao ser movida pelo desejo de presente, e não pelo bem futuro, desconstrói a si mesma por 

conta de processos de transformações motivados pela potência do “desejo”. 
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 O trajeto da cigarra, através de sua metamorfose, é a própria experiência de sua 

ausência de projeto; apenas desejo, querer. Seu canto morte não é resultado de uma 

acumulação e nem uma transcendência espiritual, ela é esvaziamento de saber, uma subtração 

da subjetividade cigarra, um esvaziamento de si, um processo de transformação através da 

experiência. Esta “não revela nada”, “não funda crenças, nem saberes”, apenas coloca em 

jogo o próprio sujeito. Este método em movimento dissolve o ser subjetivo e, por 

consequência, o ser físico, uma vez que estes estão intrinsecamente ligados. É aí que o 

“desejo”, possibilitando a experiência subjetiva do ser, alcançará as mudanças físicas, que 

ocorrem pela libertação do sujeito de sua própria moral. No conto, a personagem move-se em 

direção à sua “supermoral”, à medida que transpõe o intransponível, 

 

É difícil. Isto de começar num monturo e só parar na crista dum castanheiro, 

tem que se lhe diga. E preciso percorrer um longo caminho. Embrião, larva, 

crisálida (…) todas as estações do íngrime calvário da organização. Animada 

pelo sopro da vida a matéria necessita do calor dum ventre. (TORGA,1960: 

p.59) 
 

que libera seu ser de suas próprias imposições, por entre a viagem. Sobretudo na construção 

da “soberania de seu próprio sujeito” sobre suas crenças derretidas. O soberano é aquele que 

faz a “lei” e por isso é preciso estar fora da “lei”, mesmo que legisle a respeito de sua 

subjetividade. Mostrando que a libertação mais importante, talvez, seja sob si mesmo, para 

além dos muros construídos ao redor de suas próprias vontades, com tijolos extraídos de uma 

comunidade erguida sobre “dramas” compartilhados, que esmagam todos os desejos 

individuais. 

 

chamo de experiência uma viagem ao término do possível do homem. Cada 

um pode não fazer esta viagem, mas, se ele a faz, isso supõe negar as 

autoridades, os valores existentes, que limitam o possível. Por ser negação de 

outros valores, de outras autoridades, a experiência tendo uma existência 

positiva, torna-se positivamente o valor e a autoridade. (BATAILLE, 1992: 

p.15) 
 

 Para que a autoridade de forças externas pare de tolher o sujeito, é necessário que o próprio 

sujeito seja a autoridade de si e, no lugar de seguir o instinto de preservação, busque a 

motivação dos próprios desejos. Não seria possível para o inseto alado o seu estridente canto se 

estivesse para sempre reservado à condição de larva; se nunca possuísse a vontade de olhar, 
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“dum alto”, seu “berço nativo”, “Ainda no rés-do-chão das metamorfoses”. (TORGA, 1960: 

p.60) 

 

É a separação do transe dos domínios do saber. Do sentimento, da moral, que 

obriga a construir valores reunindo de fora os elementos destes domínios sob 

forma de entidades autoritárias, quando, no fundo, não era preciso procurar 

muito longe e, ao contrário, entrar em si mesmo para aí encontrar o que 

faltou, a partir do momento em que se contestaram estas construções. “Si 

mesmo” não é o sujeito isolado do mundo, mas um lugar de comunicação, de 

fusão do sujeito e do objeto.(BATAILLE, 1992: p.17) 
 

 Voltamo-nos agora para o impulso desse movimento: “O desejo”. Este é representado, 

no enredo do conto, pela vontade, da pequena larva, de trilhar o caminho árduo - “do monturo 

até o cume” (TORGA, 1960: p.59). Seu movimento é possibilitado pelos seus excessos, pois 

estes exageram sua condição e “finalmente em cada esperança de perna nasce uma perna, e 

cada ânsia de claridade é premiada com dois olhos iluminados” (TORGA, 1960: p.59). O 

inseto personagem aspira ao movimento: “Ainda no rés-do-chão das metamorfoses, apetecera-

lhe contemplar dum alto miradoiro o berço nativo. E começou a subir, a subir sempre” 

(TORGA, 1960: p.60). 

 É justamente ao escolher o desejo que se percorre o “caminho árduo”; uma estrada — 

antes de tudo — de perdas; sem reconhecimentos ou seres que as possam compartilhar. Esta 

será sempre uma estrada individual, não somente porque a “experiência interior” ou a 

construção da autoridade do sujeito sejam, deveras, subjetivas, mas também porque os desejos 

os são. 

 Entretanto os desgastes de energia podem ser compartilhados como quem ouve o 

canto estridente e, querendo ou não, pode se agenciar com ele. As vozes que ocupam lugar no 

conto e que gravitam ao redor do fluxo cigarra passam, muitas vezes, por considerações que 

excluem o processo de ruptura do sujeito para com os muros de tijolos externos: “- Muita 

alegria tem tal bicho!”; “- A alegria passa-lhe… É deixar vir o inverno…”; “- e temo-o aí, não 

tarda muito.”; “Um símbolo de inquebrantável confiança. – mas em quê?” (TORGA, 1960: 

p.61). Estas vozes estão ligadas à ideia de comunidade, de projeto, de futuro. Uma 

comunidade que concentra seus integrantes dentro das regras comuns a todos, oprimindo e 

reprimindo as diferenças, uma comunidade que pressupõe um soberano que, estando fora da 

lei, crie as regras que “comunização” o todo, regras essas fundadas na exceção que, por vezes, 
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se personifica no próprio estado, como mostra Agambem: “o soberano, através do estado de 

exceção, cria e garante a situação, da qual a direita tem necessidade para a própria 

vigência.”(AGAMBEN, 2014: p.24). Assim sendo, as referidas vozes se preocupam com a 

continuidade da moral social da existência do conjunto, em detrimento do sujeito. Mesmo 

que, a custa desse discurso, se tenham construído as piores violências contra a vida, 

principalmente, na distinção que se faz entre o “nós” e o “outro”, característica comum a 

grande maioria dos regimes políticos ditatoriais e autoritários. 

 Para entender nossa cigarra, interessa, sobretudo a outra comunidade, a acéfala que “é 

para Bataille o elemento soberano que não só elide a racionalidade e exclui a chefia, o mundo 

administrado, mas, acima de tudo, também aquilo que solicita a autoexclusão dos membros da 

própria comunidade” (ANTELO, 2014: p.34); a “comunidade claramente negativa. Ou como 

diria Foucault, é uma comunidade de “afirmação não positiva”, de legitimação, mas não, a 

rigor, reivindicativa.” (ANTELO, 2014: p.35); ou ainda, a comunidade mutante de solidão 

compartilhada, segundo Blanchot: 

 

Aquilo que precisamente aconteceu com Georges Bataille, que, depois de ter 

durante mais de uma década tentado, em pensamento e em realidade, o 

cumprimento da exigência comunitária, não se reencontrou só (só de toda 

maneira, mas em uma solidão compartilhada), mas exposto a uma 

comunidade de ausência, sempre pronta a se mutar em ausência de 

comunidade. (BLANCHOT, 2013: p.14) 
 

O problema é compreender esta comunidade que se estabelece, justamente, no que não há de 

comum na experiência e no desejo de cada ser, a comunidade dos sem comunidade. À 

primeira vista, fica óbvia a impossibilidade de se pensar uma comunidade que não se constrói 

através do comum; no entanto, a aproximação relacional e afetiva, ou mesmo o viver em 

bando, não precisa ser descartado. Em Bataille, as leis comuns que regem a comunidade, 

fabricadas por quem estaria externo a ela, é o que cria os processos de exclusão e o acoimar 

de seus integrantes, ou dos seus excluídos. 

 

…essa comunidade tem uma estrutura absolutamente singular: ela assume em 

si a impossibilidade da própria imanência, a impossibilidade mesma de ser 

comunitária enquanto sujeito da comunidade. A comunidade repousa, nesse 

sentido, de algum modo, na impossibilidade da comunidade e a experiência 

desta impossibilidade funda, ao contrário, a única comunidade possível. É 
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evidente que, sob essa perspectiva, a comunidade pode ser tão somente 

“comunidade dos sem comunidade”. (ANTELO, 2014: p.35) 
 

 O inseto alado de Torga vive a impossibilidade de comunidade descrita por Antelo. 

Esta cigarra, por conta de sua experiência de caminho solitária, o seu desejo alado é pessoal, 

apenas sua contorção em êxtase sonoro é compartilhada. Contudo ela está cercada de outros 

seres, que a excluem pela diferença, mas que não cessam de se comunicar com sua existência 

e participar de sua comunidade, ainda que seja pela exclusão, ou que a própria cigarra não 

esteja preocupada com a coletividade que compõe. Mutando-se e encontrando-se com o todo 

circundante sem dar por isso. 

 

Vencera todos os obstáculos dum árido caminho, sem a ajuda de ninguém. No 

fim do esforço, nem sequer essa vitória via reconhecida. Por isso, nada devia 

aos outros, e nada lhes daria, a não ser a beleza daquele hino gratuito. 
(TORGA, 1960: p. 61) 

 

 A esta altura da dissertação, promove-se a pergunta: como construir uma comunidade 

que não esmague as diferenças? A resposta talvez se encontre habilmente na obra de Bataille, 

A experiência interior, pois é nesta que se fundará a comunidade dos sozinhos. Uma 

comunidade onde só existe o soberano de si mesmo, por isso as regras não são comuns e sim 

individuais, apenas sobre sua própria individualidade. Uma comunidade onde seus integrantes 

não podem ser excluídos, pois são regidos pelas leis de seus próprios desejos. É preciso ter 

cuidado com o pensamento sobre liberdade de ação total dos desejos, pois isso incluiria um 

processo de violência qualquer à vida ou ao viver do outro, se assim fosse da vontade. No 

entanto este tipo de intromissão na vida alheia já seria a afirmação do desejo comum de um 

soberano sobre outro, justamente o que se desfaz numa comunidade onde o soberano só tem 

jurisdição em sua própria experiência, sobre seu próprio ser. 

 

É à comunidade unitária que a pessoa empresta sua forma e seu ser. As crises 

as mais opostas culminaram, aos nossos olhos, na formação de comunidades 

unitárias semelhantes: não havia aí pois nem doença social, nem regressão. 

As sociedades reencontravam seu modo de existência fundamental, sua 

estrutura de todos os tempos, tal como ela se formou ou reformou nas 

circunstâncias econômicas ou históricas as mais diversas. (ANTELO, 2014: 

p.33) 
 



56 

 

 O suposto paradoxo da comunidade dos sem comunidades de Bataille e de seu 

soberano de si mesmo, pode contribuir, sobretudo, para evidenciar o real paradoxo de todas as 

sociedades (comunidades) que buscam uma suposta liberdade, e não violência, por meio de 

leis que homogenizam seus integrantes. Nessas, a liberdade é cerceada pelas leis e a 

integridade física e mental é padronizada ou corrompida para a adaptação do desejo de poder 

sobre experiência comunitária, segunda as leis de um soberano. 

 A imagem de uma comunidade “sem cabeça”, acéfala, sem soberano (ou soberanos; 

ou privilegiados) é a representação de uma organização não hierárquica, na qual seus 

membros são livres sobre si, mas sem nenhum direito sobre o outro; na qual não há leis que 

excluem, vigiam e punem o todo, muito menos exceções que criam as regras e, 

principalmente, soberanos que as criam de acordo com seu fluxo de interesses e poderes. 

Estes, quando levados ao extremo, conhecidos como regimes ditatoriais. 

 

o próprio estado de exceção, como estrutura política fundamental, em nosso 

tempo, emerge sempre mais ao primeiro plano e tende, por fim, a tornar-se a 

regra. Quando nosso tempo procurou dar uma localização visível permanente 

a este ilocalizável, o resultado foi o campo de concentração. Não é o cárcere, 

mas a campo, na realidade, o espaço que corresponde a esta estrutura 

originaria do nomos. Isto se mostra, ademais, no fato de que enquanto o 

direito carcerário não está fora do ordenamento normal, mas constitui a penas 

um âmbito particular do direito penal, a constelação jurídica que orienta o 

campo e, como veremos, a lei marcial ou o estado de sítio. (AGAMBEM, 

2014: p.26) 
 

 Era exatamente sob a luz de um regime destes que o livro era escrito: o estado novo 

salazarista. Regime político de cunho fascista que vigiou Portugal durante 41 anos (desde a 

aprovação da Constituição de 1933 até sua derrubada pela Revolução de 25 de Abril de 1974). 

E não proponho com isso que o conto esteja limitado a panfletar qualquer luta contrária, mas 

é, claramente, afetado pelas questões sociais de seu tempo, como qualquer ser que se constrói 

sob as particularidades do seu contexto. Pois, a mim, parece que existia uma preocupação 

maior do autor em desconstruir ideais do que de afirmar qualquer outro, assim como sua 

própria cigarra quer gastar a si mesma e ao mundo de forma sonora. 

 Dois ideais criados pelo governo de Salazar para conduzir a nação a curtas rédeas são 

atacados frontalmente pela Cegarrega: o primeiro ideal a ser atacado pelo conto é a “Pátria”, 

ideia bem definida pela já discutida comunidade futura nesta dissertação, que a comunidade 
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solitária, e do agora, da cigarra se encarrega de desdizer, principalmente no tocante à ideia de 

povo português e de suas tradições culturais e místicas para construção da nação portuguesa, 

assim como Fernando Rosas procurou demonstrar 

 

que o salazarismo neste período da sua história, assente numa certa ideia 

mítica de nação e de interesse nacional, tentou, também ele, «resgatar as 

almas» dos portugueses, integrá-los, sob a orientação unívoca de organismos 

estatais de orientação ideológica, «no pensamento moral que dirige a Nação», 

«educar politicamente o povo português» num contexto de rigorosa unicidade 

ideológica e política definida e aplicada pelos aparelhos de propaganda e 

inculcação do regime e de acordo com o ideário da revolução nacional. Neste 

contexto, sustenta-se a ideia de que o Estado Novo, à semelhança de outros 

regimes fascistas ou fascizantes da Europa, alimentou e procurou executar, a 

partir de órgãos do Estado especialmente criados para o efeito, um projecto 

totalizante de reeducação dos «espíritos», de criação de um novo tipo de 

portuguesas e de portugueses regenerados pelo ideário genuinamente 

nacional de que o regime se considerava portador. Ideal que, longe de se 

limitar a ser proclamado, ou de se restringir à formação do «escol», foi 

levado autoritariamente ao espaço e às sociabilidades privadas da massa, 

procurando modificar de raiz, e em extensão, os comportamentos, as atitudes 

e as condições sociais e mentais da sua gestação. (ROSAS, 2001: p. 1032) 
  

O outro ideal também atacado é o valor indiscutível do trabalho. Como um doutrinador do 

não questionamento a respeito da condição do indivíduo social tolhido dentro de um regime 

político autoritário e violento, o direito ao trabalho era tratado como um presente ao povo, 

uma condição que deveria ser agradecida aos seus governantes; o “ter trabalho” como um 

alienador dos rumos administrativos do país. A cigarra, em seu movimento na contramão do 

trabalho, desfaz “o mito do novo nacionalismo” e a política do Estado Novo, que consistia em 

“retomar o verdadeiro curso da história pátria”, apontado por Fernando Rosas quando diz que 

“O Estado Novo surgia, assim, como a institucionalização do destino nacional, a 

materialização política no século XX de uma essencialidade histórica portuguesa mítica.” 

(ROSAS, 2001: p.1034). 

 Percebe-se bem esta instrumentação ideológica da ideia de trabalho a serviço do 

governo de Salazar identificados. Também vemos neste, a exemplo do capítulo anterior, o 

próprio discurso salazarista, como “verdades indiscutíveis” de seu governo autoritário, 

discurso esse proferido no décimo aniversário do governo de exceção em Braga, que instituiu 

os tão conhecidos “Valores de Braga”. 
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Sucede por vezes os homens não compreenderem a benéfica disciplina do 

trabalho, revoltarem-se contra ela e pretenderem viver das riquezas 

acumuladas consumindo como as abelhas os favos do seu mel. Loucamente a 

multidão proclamará o direito à preguiça: é o mesmo que se sujeitar à 

escravidão da fome e da miséria. – Não discutimos o Trabalho. Assim se 

assentaram os grandes pilares do edifício e se construiu a paz, a ordem, a 

união dos portugueses, o Estado forte, a autoridade prestigiada, a 

administração honesta, o revigoramento da economia, o sentimento 

patriótico, a organização e o Império Colonial. (SALAZAR, 1946: p.130) 
 

 Neste tipo de regime o bem comum acaba por retirar os direitos à vida e à liberdade de 

muitos, em nome do medo do diferente. O primeiro traço a ser estraçalhado é a 

individualidade do sujeito, uma soberania externa se impõe a todos e estes devem trabalhar 

como “formigas” em prol do suposto bem maior que, geralmente, se representa na ideia de 

nação. Criando ideais conjuntos, “como se trabalhar fosse um destino”, “A pressurosa 

formiga! A coitada!” (TORGA, 1960: p.61) e seus sonhos acumulativos, sonhos de migalhas, 

como um pequeno tentáculo de um polvo, com outros milhões de tentáculos, a alimentar uma 

cabeça gigante que tudo vigia e controla. Ou, mesmo, o camponês e seu inquebrantável 

símbolo do projeto ansioso de fartura, de acumulação, representado pelo celeiro vazio 

(sempre a espera) ao lado de celeiros cheios de grão. 

 Essa soberania externa, no entanto, não está fora do todo, está sim inserida nele, 

principalmente em sua capacidade de trazer para dentro da comunidade o que está fora, 

tornando-se sempre uma nova parte do todo e, por isso, também sujeito às regras de exceção a 

que a comunidade está sujeita. 

 

A exceção é uma espécie da exclusão. Ela é um caso singular, que é excluído 

da norma geral. Mas o que caracteriza propriamente a exceção é aquilo que é 

excluído não está, por causa disto, absolutamente fora de relação com a 

norma; ao contrário, esta se mantém em relação com aquela na forma da 

suspensão. A norma se aplica à exceção desaplicando-se, retirando-se desta. 

(AGAMBEN, 2014: p.24) 
 

Quando não é possível sua interiorização, o estado de exceção cria a norma por intermédio da 

exclusão da comunidade, na identificação do diferente e na sua criminalização. 

 Não à toa, a imagem do trabalhador – com quem a cigarra rivaliza em seu processo de 

desgaste até a morte, processo de não acumulação – está intrinsecamente ligada à imagem do 

camponês formiga e ao trabalho rural no conto de Torga. Era preciso contestar ainda o “mito 

da ruralidade”, encaixado dentro da vertente tradicionalista discursiva da ditadura, que tentava 



59 

 

personifica um ideal de raça portuguesa: “o mito da ruralidade. Portugal é um país essencial e 

inevitavelmente rural, uma ruralidade tradicional, tida como uma característica e uma virtude 

específica, donde se bebiam as verdadeiras qualidades da raça e onde se temperava o ser 

nacional.” (ROSAS, 2001: p.1035), e que, não por acaso, estava presa a um movimento anti-

moderno. Essa “vocação rural” da nação portuguesa era alimentada pela propaganda estadista 

como um manifesto de reivindicação da riqueza nas terras agrícolas, contra as mudanças 

trazidas pela industrialização e a nova organização da exploração da mão de obra trazida pelo 

liberalismo, a quem o Estado Novo se opunha de forma ferrenha. 

 

A terra, portanto, como a primeira e a principal fonte da riqueza possível, o 

caminho da ordem e da harmonia social, o tal berço das virtudes pátrias. Daí 

também um discurso caro a certos sectores do regime, aliás dominante a nível 

do aparelho de propaganda, de crítica à industrialização, de desconfiança da 

técnica, de crítica da urbanização e da proletarização, ou seja, de 

fundamentação de uma segunda vocação, uma espécie de vocação rural da 

nação. (ROSAS, 2001: p.1036) 
 

 O povo português era conduzido pela propaganda do governo a certos discursos 

tradicionais de apelo à cultura e negação do desconhecido, representado pelas modernizações 

vividas pelo mundo ocidental em processo de industrialização. No entanto, via sua liberdade e 

vontades serem esmagadas em nome do destino pátrio Português. Um povo que abafa seus 

desejos e obedece a uma “causa maior nacional”, 

 

“a contradição entre as concepções sociais correntes e as necessidades reais 

da sociedade lembra, do modo mais esmagador, a estreiteza de julgamento 

que opõe o pai à satisfação das necessidades do filho que vive às suas custas. 

Essa estreiteza é tamanha, que é impossível ao filho exprimir sua 

vontade.”(BATAILLE, 2013: p.20) 
 

é um povo sem a experiência transformadora do ser: preso. Unido por uma hierarquia 

comandada por poucos numa comunidade que esmaga os desejos da maioria. No entanto, 

nossa cigarra “continuaria ali, preguiçosa, imprevidente, num desafio sonoro à sensatez” 

(TORGA, 1960; p. 60). E seu canto individual voltado para seus próprios quereres, feito faca, 

tentaria cortar a cabeça que se “alimenta” da força vazia de desejo dos tentáculos 

trabalhadores. Pois a cigarra não tinha propósito para além de sua própria viagem, de seu 

próprio gasto, de suas próprias vontades. 
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 O que seria mais potente para desmembrar o pilar citado acima do que o “dispêndio” 

(segundo o sentido de Bataille), a não acumulação? 

 

O termo poesia, que se aplica às formas menos degradadas, menos 

intelectualizadas da expressão de um estado de perda, pode ser considerado 

como sinônimo de dispêndio: significa, com efeito, do modo mais preciso, 

criação por meio da perda. Seu sentido, portanto, é vizinho do de sacrifício. 

(BATAILLE, 2013: p. 23) 
 

O processo de gasto da cigarra faz com que esta não imprima sua força de trabalho para a 

obtenção de um bem de valor ou um acúmulo. Pelo contrário, a cigarra imprime sua vitalidade 

num processo de desvalorização ou gasto físico de si, que não supõe uma contrapartida, um 

motivo, esse gasto é representado pelo seu canto. 

 

“É mais fácil indicar que, para os raros seres humanos que dispõem desse 

elemento, o dispêndio poético deixa de ser simbólico em suas consequências: 

assim, em certa medida, a função de representação empenha a própria vida 

daquele que assume. Ela o consagra às mais decepcionantes que nada podem 

oferecer além da vertigem ou do furor.” (BATAILLE, 2013: p.23) 
 

A produção gerada por seu gasto está fora da lógica comercial de valores, pois é 

oferecida a quem quiser, ou não quiser, ou a ninguém: “Por isso, nada devia aos outros, e nada 

lhes daria, a não ser a beleza daquele hino gratuito.” (TORGA, 1960: p.60). 

 Como um raio de sol – sem valor, mas que mesmo assim possibilita toda a vida e tudo 

o que ela produz – que morosamente cai sobre seu dorso, a cigarra canta sobre toda a natureza 

a sua volta, sem pedir nada em troca, colocando uma grande barra de ferro que trava as 

engrenagens da sociedade, baseada no valor de uso que se pode aferir a todas as coisas a 

serem trocadas. Mais uma vez, recorremos a Bataille, quando o filósofo francês afirma: 

 

“o imenso trabalho de abandono, de escoamento e de tormenta que a constitui 

poderia ser expresso dizendo-se que ela só começa com o deficit desses 

sistemas: pelo menos o que ela admite de ordem e de reserva só tem sentido a 

partir do momento em que as forças ordenadas e reservadas se liberam e se 

perdem para fins que não podem ser sujeitados a nada de que seja possível 

prestar contas. É somente por meio de tal insubordinação, mesmo lamentável, 

que a espécie humana deixa de estar isolada no esplendor sem condição das 

coisas materiais.” (BATAILLE, 2013: p.32) 
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 Com isso, o que fazer com a cigarra? Matá-la! Entretanto, o canto da cigarra é seu 

próprio flerte com a morte, é sua escolha erótica (desejante). Seu canto não está em dívida 

com a vida, apenas com seu próprio movimento de experiências, o que, por si só, já a deixa 

próxima à morte. No entanto, é essa proximidade que deflagra um compromisso único com o 

presente e com sua própria autoridade. É, ainda, a morte do projeto e do saber metafísico. 

 

“partirei de um fato elementar: o organismo vivo, na situação determinada 

pelos jogos da energia na superfície do globo, recebe em princípio mais 

energia do que é necessário para o crescimento de um sistema (de um 

organismo, por exemplo); se o sistema não pode mais crescer, ou se o 

excedente não pode ser inteiramente absorvido em seu crescimento, é preciso 

necessariamente perdê-lo sem lucro, despendê-lo, de boa vontade ou não, 

gloriosamente ou de modo catastrófico.” (BATAILLE, 2013: p.45) 
 

 A morte próxima da personagem animal não está atrelada a compromisso póstumo. A 

cigarra rebela-se à ascese e à acumulação do projeto. Pois se gasta até a morte, sem 

preservação física ou transcendência espiritual. O caminho em direção ao alto que é traçado 

pela personagem faz-se numa ascensão sem ascese e sem transcendência; “anódina”; terrestre. 

Um caminho literalmente para o alto, criando um paradoxo com a ideia religiosa de 

transcendência, pois, aqui, a personagem animal cria um lugar de ascensão em vida, física. É 

literalmente seu corpo que chega a um alto, e não seu espírito. Sem alarde, sem salvação, 

apenas os seus próprios desejos, sem projeto, sem acumulação de saber. 

 A atribuição de valor ao esforço está intrinsecamente ligada à produção conseguida 

com este esforço. Toda força impressa em um gesto de não produção de bens ou serviços, em 

geral, não será valorizada – no sentido de atribuir um valor de uso. No entanto, é possível que, 

ainda assim, o esforço venha a gerar uma acumulação de desejos que só poderá ser 

“desperdiçada”, pois não terá captado, para si, um valor de troca. Daí se justifica o “hino 

gratuito”, que é dado a outro, como sobra da produção de uma experiência do sujeito. Uma 

experiência sem valor. 

 A cigarra de Torga – bem como a ascensão de seu corpo -, atravessada pelas suas 

produções internas de potência dos desejos, se opõe ao materialismo acumulador do homem, 

do estado, do capitalismo, do camponês. Coloca-se avessa ao projeto de fartura e preparação 

do futuro doando-se, “preguiçosa, imprevidente, num desafio sonoro à sensatez.” (TORGA, 

2008: p.61), ao presente, gastando-se musicalmente até a morte. Ao metamorfosear-se em 
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canto por meio das intensidades de seu drama vivido e individual, a cigarra deixa de existir 

como era. No entanto, esta morte (no sentido de abandono de um corpo físico antigo) é 

positiva. Uma morte que produz um novo “corpo”, novo corpo esse que é gerado pelo gasto 

do corpo antigo. A sonoridade, ainda que por eco pós-cigarra, é um dispêndio gerado sem 

acumulação, gerado pela subtração do sujeito. 

 

“É morrendo que, sem fuga possível, perceberei a dilaceração que constitui a 

minha natureza e na qual transcendi “o que existe”. Enquanto estou vivo, 

contento-me com um vaivém, com um compromisso. O que quer que eu diga, 

conheço-me como sendo um indivíduo de uma espécie e, grosseiramente, 

permaneço de acordo com uma realidade comum; participo do que, 

necessariamente, existe, do que nada pode retirar. O eu-que-morre abandona 

este acordo: ele, verdadeiramente, percebe o que o circunda como um vazio; 

o eu-que-vive limita-se a pressentir a vertigem onde tudo acabará…” 

(BATAILLE, 1992: p.77) 
 

 As indagações — discursos diretos que trazem um múltiplo de vozes no conto na 

forma de curtos diálogos — a respeito dos motivos pelo qual o inseto vibrante canta ou pelos 

quais o camponês não queria ouvir seu canto, são as tentativas de construção moral de um 

propósito, um fenômeno. No entanto, este lugar de construção é a mistura entre experiência e 

intensidade, que no estridente animal se despendia em canto. E este canto, como um novo, 

passa a se encontrar com o mundo. 

 O canto da cigarra, que se agencia com o que está a sua volta, é a soberania estancada 

do ser, é algo gerado a partir do processo de desconstrução do ser anterior. A cigarra 

preguiçosa que flerta com a morte é justamente a que se opõe ao camponês dos proventos 

acumulados. É ela a única que perdura para além da morte. A única que se transforma num 

novo ser, que faz para si um novo corpo, um corpo sonoro, um corpo de intensidades: “corpo 

sem órgãos”, somente possibilitado para quem está num processo de destruição e gasto dos 

limites do corpo antigo. 

 

e ainda é verdade: o eu-que-morre, se ele não alcançou o estado de 

“soberania moral”, ate mesmo nos braços da morte, mantém, com as coisas, 

uma espécie de acordo em ruínas (onde a patetice e a cegueira combinam-se). 

Ele, sem dúvida, desafia o mundo, mas debilmente, e furta o seu próprio 

desafio, esconde, até o fim, de si mesmo, o que ele era. Sedução, poder, 

soberania, são necessários ao eu-que-morre: é preciso ser um deus para 

morrer. (BATAILLE, 1992: p.77) 
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 A experiência metamorfoseia o sujeito possibilitando a liberdade de si mesmo. Ao 

cantar, a “Cegarrega” se desprende de seu corpo físico e elabora, para si, um “corpo de 

intensidades”. Este corpo sonoro está vazio da subjetividade cigarra, mesmo que seja possível 

retornar a ideia de sua existência, através dele. 

 A potência dos encontros de força (“agenciamentos de potência”) proporciona o viver 

sem prazo: “a experiência interior é a denúncia da trégua, é o ser sem prazo”(BATAILLE, 

1992: p.53). Ao se “metamorfosear” em canto, a cigarra constrói um “corpo sem órgãos”, um 

corpo de potências, que, por ser sem órgãos, pode ser afetado por outros corpos, relacionando-

se com eles numa associação contínua. Assim, passaremos a pensar com o que este “corpo - 

canto” pode ser agenciado e, com isso, transformar e ser transformado. 

 

“Considerado como agenciamento, ele está somente em conexão com outros 

agenciamentos, em relação com outros corpos sem órgãos. Não se perguntara 

nunca o que um livro quer dizer, significado e significante, não se buscara 

nada compreender num livro, perguntar-se-á com o que ele funciona, em que 

conexão com o que ele faz ou não passar intensidades, em que 

multiplicidades ele se introduz e metamorfoseia a sua, com que corpos sem 

órgãos ele faz convergir o seu.” (DELEUZE e GUATTARI, 2011: p.18) 
 

  Ao elaborar esse novo corpo, do qual podemos subtrair seu sujeito, misturado à 

potência agenciadora da quebra de sua moral, a cigarra ultrapassa a morte e dá continuidade a 

sua existência, como um Deus construído fora dos moldes religiosos. Um Deus que não é 

tudo, e é Deus por ter continuado para depois da destruição do corpo, possibilitando um 

processo contínuo de “territorialização” e “desterritorialização” com os agenciamentos feitos. 

 

“um agenciamento maquínico é direcionado para os estratos que fazem dele, 

sem dúvida uma espécie de organismo, ou bem uma totalidade significante, 

ou bem uma determinação atribuível a um sujeito, mas ele não é menos 

direcionado para um corpo sem órgãos, que não para de desfazer o 

organismo, de fazer passar e circular partículas assignificantes, intensidades 

puras, e não para de atribuir-se os sujeitos aos quais não deixa senão um 

nome como rastro de uma intensidade.” (DELEUZE e GUATTARI, 2011: 

p.18) 
 

Estes agenciamentos se dão, no conto, não como a explicação do motivo de seu cantar, mas 

sim como a possibilidade de se relacionar com o todo a sua volta: a chegada do verão, a 

formiga trabalhadora, o camponês acumulador, o pardal saltador, o inverno que não tarda, a 

morte à espreita. Nenhum desses se faz causa ou motivo do seu canto, mas todos podem ser 
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relacionados, agenciados, com o canto, que, em si, já não é cigarra, mas carrega toda sua 

experiência e desejos. O vir a ser “deus” na cigarra se relaciona ao caráter infinito de 

associações e encontros que sua não preservação, seu gasto, possibilitou. Ao contrário dos 

outros personagens do texto, aqueles que estão a sua volta e, por agirem na ânsia de 

continuidade e preservação, acabam por não ultrapassar seus limites, não desconstruindo a si 

próprio. É justamente dessa imutabilidade que a “máquina estado” se utilizará para captar e 

emparedar o indivíduo, visto que este se acostumou com a manutenção de seu ser e, por isso, 

defenderá o sistema em oposição ao desconhecido da morte transformadora. 

 A ausência de medo da morte faz com que a cigarra do nosso conto seja um inimigo 

natural de todo e qualquer mecanismo de poder, qualquer máquina de aprisionamento da 

vontade. A morte através do gasto do ser é uma morte positiva, uma morte criadora, mesmo 

que criadora de desconstruções. Diferente da morte que apenas apaga uma existência. 

 A cigarra passa a ser um “múltiplo”, parte de seu desejo interior para um corpo de 

sobreposições infinitas de agenciamentos com qualquer coisa, sem promover um 

esmagamento da subjetividade do outro, pois se relaciona no nível de seu próprio corpo de 

intensidades, transformando apenas a si. Ao contrário de um estado que gere uma sociedade e 

precisa transformar o outro, mesmo que à força, para defender seus próprios interesses. Uma 

moldificação forçada e funcional, para que os seres possam se inserir na comunidade. 

 Confrontando o homem trabalhador do campo com a cigarra, o primeiro é 

transformado num ser condenado a perder sua liberdade a trabalhar para um outro, mesmo 

que esse outro fosse para si mesmo, na medida que projeta o seu bem comunitário futuro, sua 

condição caminha para “uma condenação de galerianos” (TORGA, 1960: p.60), acorrentado 

às “galés”. 

 A cigarra e seu canto dispêndio estão à margem da comunidade futura. O inseto alado, 

no conto de Miguel Torga, é o símbolo do “agora”, do desgaste presente, do não projeto 

futuro. Isto faz com que seu canto não esteja a serviço de uma troca, a serviço de uma ideia; 

simplesmente, não almeja convencer ou passar adiante um saber. É nesse desatar que seu 

canto vira um poema e a cigarra, um irmão poeta. Assim como o canto desgasta e aproxima a 

cigarra da morte, a poesia gasta a palavra e destrói suas prisões de sentido. O poeta, dentre 

todas suas possibilidades, constrói espaços de liberdade, no sujeito ou fora dele, pondo tudo 

com que se encontra num processo de transformação contínuo, sem preservação futura. Talvez 
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por isso mesmo tenha sido expulso de repúblicas e de muitas outras galés; e talvez se faça 

necessário expulsar também, ou calar, as cigarras. 

 Assim sendo, sem propor ou defender qualquer bandeira ideológica político-econômica 

da moda como, por exemplo, os ideais marxistas, Miguel Torga desconstrói as fundações do 

estado novo de Salazar, em especial, nesse artigo salientado, o direito ao trabalho, tido como 

uma das aspirações fundamentais do cidadão comum português. Miguel Torga, como a 

cigarra, constrói uma “sonoridade” (conto) de perdas e desconstruções, a respeito de diversas 

questões do homem e sua vida, na sociedade portuguesa na qual estava inserido, sem se deixar 

levar pela armadilha da fundação de um saber ou uma solução frente aos problemas que se lhe 

apresentavam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. O Desejo do Neutro como potência transformadora em Vicente – todos os 

corvos de Lisboa. 

“Tive a oportunidade de escrever meu interesse por certo tipo de despertar: o 

despertar branco, neutro: durante alguns segundos, seja qual for o cuidado 

com que se tenha adormecido, momento puro sem Cuidado, esquecimento do 

mal, vício no estado puro, espécie de alegria clara em dó maior; depois o 

Cuidado anterior desaba sobre nós como um grande pássaro negro: o dia 

começa”.(BARTHES, 2003: p.82) 
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 A imagem encontrada no anexo I é uma representação da bandeira da capital de 

Portugal, a cidade de Lisboa. Ao meio da figura está seu brasão e, ao centro deste, visualiza-se 

uma caravela com dois corvos pousados frente a frente, como guardiães da nau lisboeta. Esta 

representa  a cidade de Lisboa, cenário e símbolo de importantes passagens históricas do país. 

A pergunta que vem à luz é: Por que corvos? A resposta que se segue à pergunta é trazida pela 

lenda de São Vicente, padroeiro esquecido da cidade, ao lado do, mais popular, Santo 

António. 

 A lenda conta que, no ano de 304, o diácono do bispo de Saragoça – Vicente era 

natural de Huesca, na província Tarraconense – foi martirizado (aqui já começam os relatos 

envolvendo os corvos). “Assim que os carrascos viraram costas, um ou mais corvos, 

consoante a versão, desceram das árvores próximas e ficaram a velar o corpo de Vicente, 

mantendo os abutres à distância.” (BORGES, 2017: p.19-18); todavia, seu corpo foi jogado ao 

mar, por ordem de um prefeito romano da época. Contrariando a intenção do prefeito, alguns 

cristãos recolheram seu corpo das águas e construíram uma sepultura, onde o enterraram. 

 Com a perseguição romana aos cristãos iniciada no século III, principalmente na vinda 

dos éditos Diocleciano e Maximiano nos anos 303 e 304 e das invasões árabes sofridas pela 

Península Ibérica no século VIII, em especial após a derrota do Rei Rodrigo na batalha de 

Guadalete que fez com que Valência fosse dominada pelos sarracenos, assim como a maioria 

do território espanhol; o corpo do santo foi posto em uma barca e transladado pelos fies que 

resistiram, e se evadiram, da invasão bárbara e suas imposições e opressões religiosas 

(BORGES, 2017). 

 A embarcação acabou por aportar “ao extremo sudoeste da Península: o Promontório 

Sacro – hoje, justamente, cabo de São Vicente” (BORGES, 2017: p.1972), em Sagres, sempre 

com a presença de corvos, que agiam como se estivessem guardando o corpo do mártir. Ali foi 

edificada uma pequena capela, distante de qualquer povoação da época, chamada de Igreja do 

Corvo. Em seu entorno surgiu uma pequena povoação, chegando assim ao conhecimento de 

D. Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal e quem expulsou em definitivo os árabes de 

terras lusitanas. O rei mandou buscar o corpo do santo para a Sé de Lisboa, chegando em 

1176. 
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 Durante o segundo translado, este em direção à capital portuguesa, a lenda descreve a 

presença de dois corvos durante toda a travessia, um na proa e um na popa, para além de um 

mar calmo de bons ventos e boas marés. Com isso, a imagem dos corvos passa a ser símbolo 

da cidade olissiponense, precipuamente, por toda escolta marítima que tais aves promoveram 

a São Vicente em sua narrativa mítica. 

 Vista a lenda, pode-se dar conta do aparecimento, no século XIII, de diversos símbolos 

ligados à cidade em que o barco e os dois corvos passam a ser presença recorrente: no 

chafariz de andaluz, que «mostra a nave ou barca de extremos recurvados, sobre cada um dos 

quais assenta um corvo, e tem um único mastro de vela carregada na verga"(MACEDO,   

1951: p.182); em selos, “que apresentam uma nau de velas enfunadas, em pleno mar, 

equilibrando, nos extremos, dois corvos” (DIAS, 1960: p.42); em brasões de famílias nobres 

impressos em cartas; em emblemas e residências de casas por Lisboa e, principalmente, na 

bandeira da cidade. Ao longo dos anos, os elementos que figuravam nos símbolos variavam, 

particularmente no tipo de embarcação ou no número de aves, entretanto, a presença do corvo, 

ou dos corvos, nunca se alterou. 

 Todo este trajeto marítimo (anexo II), sobretudo luso litorâneo, feito pelos restos 

mortais do santo (como a lenda conta), fez com que uma parte considerável da orla 

portuguesa ficasse conhecida como: Costa Vicentina. Uma extensão de terras e praias que vai 

de São Torpes até Portimão, passando pelo Cabo de São vicente, que leva esse nome ainda 

pelo trajeto lendário do santo. Podemos ter noção dessa faixa de areia e mar na imagem no 

anexo II. 

 Ambas imagens (anexo I e II), referidas nessa abertura de capítulo, tentam evidenciar 

a importância e a força da construção de símbolos para uma cultura nacional, principalmente 

quando são integradas a essa cultura através de sua história, religião e geografia. É possível, 

de forma empírica pelas ruas lusas, encontrar, ainda que na população mais velha, aqueles que 

reproduzem a frase: “Em Portugal todos os corvos são Vicente”, o que aponta para o 

conhecimento popular entranhado na cultura através de seus símbolos que por vezes se 

desloca do conhecimento da lenda e, neste caso, metaforiza-se aproximando da ideia de povo. 

 São Vicente ainda é um santo, religioso e cristão, tomado como padroeiro da cidade; 

mas Vicente, o corvo (ou os corvos), pode se ver ligado à identidade de um povo ao 

representar e ser representado por uma lenda em que protegeu seu símbolo, ao acalmar os 
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mares e fazer com que o corpo do santo “sobrevivesse” aos Romanos, aos Árabes, às demais 

religiões e ao tempo. Vicente poderia ser, portanto, uma representação do próprio povo 

português ou mesmo da ideia de povo inserido dentro de uma cultura, ainda que não se dirija 

diretamente a uma pátria em especial. É dentro desta analogia que nos interessa olhar para o 

conto “Vicente”, do livro Bichos, de Miguel Torga, que tanto poderia ser visto através de uma 

lente “portuguesa” quanto por meio de outra mais ampla, de caráter “universal”. 

 O corvo do conto de Miguel Torga, ao contrário do corvo (ou dos corvos) da lenda de 

São Vicente que protegia a embarcação dos mares mais revoltos e tempestades mais intensas, 

evade-se da arca: “Naquela tarde, à hora em que o céu se mostrava mais duro e mais sinistro, 

Vicente abriu as asas negras e partiu.” (TORGA, 2008: p.89). O animal negro, que na lenda 

cumpre uma função religiosa, cristã, de protetor do já moribundo corpo de São Vicente, no 

conto homônimo ao santo afasta-se não só da religiosidade que o prende ao nome sagrado, 

como também da sua função de guardião das embarcações a serviço de Deus. 

 A história de “Vicente” assenta num extenso processo de oposições que transpassam o 

enredo do conto, oposições entre homens e animais; obediência e coação; sobrevivência e 

liberdade; livre arbítrio e medo; injustiça e iniquidade; mar e terra. No entanto, todos estes 

conflitos se originam da relação de contraste entre “Deus” (que representa o domínio da 

crença religiosa da existência) e “Vicente” (que reflete o mundano, a vida liberta do saber 

originado na religião). É do embate destes dois personagens de que surgirá e em que 

terminará toda trama, sempre buscando pensar a noção de liberdade da existência dos seres 

frente a metafísica. 

 No enredo do último conto pertencente à sétima edição do livro, a embarcação é a arca 

em que Noé ordenado por Deus salvaria todas as espécies quanto existissem de animais do 

dilúvio punitivo que a divindade enviou para castigar o pecado dos homens na terra. No 

entanto, Vicente, o corvo personagem, foge. Deixa para trás aqueles animais que “Pasmados e 

deslumbrados, viram-no, temerário, de peito aberto, atravessar o primeiro muro de fogo com 

que Deus lhe quis impedir a fuga, sumir-se ao longe nos confins do espaço.” (TORGA, 2008: 

p.90). No excerto acima, retirado do conto, fica evidente sua contramão em relação aos 

desígnios divinos, pois este mesmo corvo, que na lenda luso católica obedeceu às vontades de 

deus, no conto se rebela contra ele. 
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 Até sua partida passaram-se quarenta dias; dias corridos na companhia de 

questionamentos e tormentas, a respeito do que separaria a vontade da personagem principal 

da vontade da entidade que praticava seus atos movida pelo comportamento de apenas uma 

espécie animal daquela terra: os homens. Esses ficam visíveis nas primeiras interrogações que 

aparecem no texto: “a que propósito estavam os animais metidos na confusa questão da Torre 

de Babel? Que tinham que ver os bichos com as fornicações dos homens, que o Criador queria 

punir?” (TORGA, 2008: p.90). A “indignação silenciosa”, a que se refere o narrador, introduz 

as pistas da sua ruptura religiosa com Deus e o lugar que este ocupa como tirano de sua 

própria vontade divina. Vicente ocupará a resistência, a luta por liberdade: “o símbolo da 

universal libertação” (ibidem); uma “consciência em protesto activo” (ibidem) contra o falso 

“arbítrio que dividia os seres em eleitos e condenados.” (ibidem). 

 A citada tirania, na qual Deus figura como imagem central, toma corpo através de sua 

voz “larga como um trovão, penetrante como um raio, terrível” (TORGA, 2008: p. 90), que 

interroga Noé sobre o paradeiro do já evadido pássaro. A reação de homem e animais, 

petrificados com a pergunta de Deus, reforça o caráter de violência das ações deste no texto, 

mais uma vez acrescentando valor ao gesto de abandono libertador de Vicente. O corvo já não 

representa sua própria subjetividade, ou de seu eu descontente, mas sim o direito à liberdade 

de toda Arca, de todos os seus integrantes. 

 Depois de alguma indecisão divina diante do gesto de insubordinação de sua criação 

negra, somada à “miséria pequenez” de seu capataz humano e todo constrangimento frente 

aos representantes de sua obra genesíaca embarcada, inicia-se, nesta altura da obra, o já 

referido embate entre o corvo “inconformado”, “indignado” e “temerário”, e o Deus “tirano”, 

“injusto” e “terrível”. Tal embate será presenciado por todos os seres confinados na 

embarcação, “como que guiada por um piloto encoberto, como que movida por uma força 

misteriosa, apressada e firme” (TORGA, 2008: p.91), ficando subentendida a própria vontade 

do senhor de obter os espectadores de sua suposta punição à ave revoltosa, punição esta 

esperada, ponderada, por toda a Arca: “Na consciência de todos a mesma angústia e a mesma 

interrogação. A que represálias recorreria agora o Senhor? Qual seria o fim daquela rebelião?” 

(ibidem). 
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 A série de indagações que se seguem é preenchida pelo terror e pelas incertezas que 

acompanham os pensamentos dos que não sabem que tipo de castigos ou consequências 

punitivas os acontecimentos que ocorreram provocariam, 

 

Horas e horas a Arca navegou assim, carregada de incertezas e terror. Iria 

Deus obrigar o corvo a regressar à barca? Iria sacrificá-lo, pura e 

simplesmente, para exemplo? Ou que iria fazer? E teria Vicente resistido à 

fúria do vendaval, à escuridão da noite e ao dilúvio sem fim? E, se vencera 

tudo, a que paragens arribara? Em que sítio do universo havia ainda um 

retalho de esperança? (TORGA, 2008: p.92) 

 

Culminam, então, no bélico encontro dos dois personagens centrais da história que terá como 

espectador toda a arca e sua tempestade de sentimentos desagradáveis. No entanto, a 

possibilidade de conservação do corvo trazia aos reclusos navegantes a esperança. É através 

destes espectadores que o leitor será conduzido pelo autor a confundir seus próprios 

sentimentos, à medida que este também busca respostas sobre o corvo em um olhar exofórico, 

que penetra nos acontecimentos do texto no mesmo ritmo em que a Arca navega, tornando 

este leitor mais um espectador do confronto com referencial na própria embarcação. Ou 

mesmo mais um personagem preso na Arca que torce pela luta de liberdade de Vicente, 

transformando-a em sua própria luta. 

 

Terra! Nem planaltos, nem veigas, nem desertos. Nem mesmo a macicez 

tranquilizadora dum monte. Apenas a crista de um cerro a emergir das vagas. 

Mas bastava. Para quantos o viam, o pequeno penhasco resumia a grandeza 

do mundo. Encarnava a própria realidade deles, até ali transfigurados em 

meros fantasmas flutuantes. Terra! Uma minúscula ilha de solidez no meio 

dum abismo movediço, e nada mais importava e tinha sentido. (TORGA, 

2008: p.92) 
 

 A posição de onipotência e onisciência de Deus passa a ser colocada em dúvida no 

momento quando, “Subitamente, um lince de visão mais penetrante viu terra.” (TORGA, 

2008: p.92). É nesta altura do enredo que um dos momentos mais emblemáticos ganha forma 

na voz do felino: “Terra”. 

 

A palavra, gritada a medo, por parecer ou miragem ou blasfémia, correu a 

Arca de lês a lês como um perfume. E toda aquela fauna desiludida e 

humilhada subiu acima, ao convés, no alvoroço grato e alentador de haver 

ainda chão firme neste pobre universo. (TORGA, 2008: p.92) 
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 No grito do lince, a indecisão de miragem – ou a blasfêmia – põe em questão todo o 

conhecimento das sociedades cristãs, ou mesmo religiosas, afinal a divindade maior da crença 

destes havia mandado o dilúvio para cobrir toda terra, como então haveria terra? Este 

momento representa, metaforicamente, toda dificuldade do conhecimento religioso de dar 

conta das questões naturais e científicas do mundo, muitas vezes sendo sanadas pela alegação 

da “vontade de Deus”. Por sua vez, assim como na fuga de Vicente, a “vontade de Deus” e os 

detalhes em que se baseiam as “verdades” místicas da bíblia são postas em causa. 

 Obviamente, é preciso levar em conta o lugar que Portugal – e grande parte do mundo 

ocidental – ocupa como nação católica, para além do processo de expansão marítima iniciado 

por ele e apoiado pela igreja. Este processo que durante o Estado Novo foi recuperado a partir 

de seus símbolos e heróis pelo governo salazarista como forma de exaltação nacionalista de 

uma suposta lusitanidade ancestral, o que configuraria o país como uma nação destinada ao 

mar. Considerando-se o apoio da Igreja ao regime de Salazar, bem como sua partilha desse 

discurso alienante, não será difícil concluir que, nesse momento, pôr em causa algumas bases 

do cristianismo era também pôr em causa o governo autoritário que usava a tradição e 

inspiração do saber religioso sobre o mundo como mais uma justificativa para sua própria 

existência. Assim, reiteramos as palavras de Ferreira (2013), ao afirmar que: 

 

Falamos anteriormente que pensar o Ocidente é pensá-lo sob as matrizes do 

Cristianismo. Podemos descrevê-lo, assim, como uma religião que fundou o 

Ocidente e que o Ocidente a forma continuamente e, desta relação, talvez 

agônica como a chamou Unamuno, a civilização ocidental 

caminhou/caminha para o esvaziamento do sagrado. O imaginário do povo 

ocidental está saturado de imagens do sagrado cristão. Discutir a natureza da 

crença dessas representações não só seria desnecessário, como improfícuo. 

As narrativas fílmicas, a televisão, os cartões postais de várias cidades, as 

artes plásticas, a literatura, de diversas formas, lidam com as representações 

do sagrado muito distantes do sentimento religioso, poder-se-ia dizer até que 

prescindem da fé. (FERREIRA, 2013: p.33) 
 

 Nesse sentido, é importante dialogar também com o que Nayade Anido, em artigo 

publicado na revista Colóquio-Letras, no qual chama atenção para esta “recusa do divino” por 

parte do autor português de Novos Contos da Montanha (1996), seguindo uma linha de leitura 

que pretendo estender para o próprio momento político em que o escritor estava inserido: 
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Dentre os catorze contos incluídos em Bichos de Miguel Torga, o conto 

“Vicente” é, em nossa opinião, o mais belo (pela temática e pelo estilo), o 

mais importante(porque resume toda a ideologia de Torga) e o mais revelador 

da atitude do poeta perante o sagrado. Como efeito, é nele que aparece, com 

grande precisão e nitidez, a resposta a uma pergunta que, a respeito de Torga, 

a nós próprios fizemos muitas vezes: humanização ou recusa do divino?  

(ANIDO, 1975: p.31) 
  

Esta atitude perante o sagrado assemelha-se à recusa ao governo de exceção e 

violência, que reproduz um terror muito próximo daquele vivido pelos integrantes da 

embarcação do conto aqui abordado, principalmente na medida que os priva da liberdade em 

prol de uma verdade maior, ou salvação, imposta em nome do bem comum e conduzida pela 

repressão. Tanto no texto de Torga, quanto no livro sagrado, a Arca em si, como ordem de 

salvação de alguns e condenação de outros, já dá provas da arbitrariedade de Deus, que põe 

em causa a validade do Gênesis. 

 

Ao proteger uma certa parte da Criação, Deus cometeu a mais grave das 

ofensas e o pior dos erros possíveis: violou de forma delituosa o princípio da 

Criação. A Providência deixou de exercer um governo judicioso. Os seus 

intentos impenetráveis e a sua potência caprichosa determinaram logo de 

maneira irrevogável todo o curso dos acontecimentos e a sorte de todos os 

seres da Terra. A Providência tem entre as mãos o seu destino e vai abusar 

dessa vantagem. (ANIDO, 1975: nº 24) 
 

 A repressão, ou o abuso do poder notado por Anido, também é identificada no ápice da 

história, no instante do encontro entre “Deus” e o corvo. Uma terrível tempestade é enviada 

pelo criador para dissuadir o corvo daquela insubordinação e obrigá-lo a abandonar, em 

direção à Arca, o possível último pedaço de terra, “o sítio onde quarenta dias antes eram os 

montes da Arménia” (TORGA, 2008: p.91). A vida de Vicente se confundia com o pequeno 

pedaço de chão, estavam conectados, extinguindo-se a terra, extinguia-se a vida do pássaro 

preto: 

 

Simplesmente, as águas cresciam sempre, e o pequeno outeiro, de segundo a 

segundo, ia diminuindo. 
Terra! Mas uma porção de tal modo exígua, que até os mais confiados a 

fixavam ansiosamente, como a defendê-la da voragem. A defendê-la e a 

defender Vicente, cuja sorte se ligara inteiramente ao telúrico destino. 
(TORGA, 2008: p.93) 
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Por sua vez, na Arca, todos os seres vivos estavam ligados psicologicamente ao corvo e sua 

“ilha”, pois a vitória do corvo era a vitória de toda a criação contra um despótico criador. 

 Sob a chuva, o cume do outeiro ia se desvanecendo enquanto o corvo trava um 

combate mudo e imóvel com “Deus”, que consistia em permanecer naquela terra até seu 

último suspiro. Parecia impossível lutar contra a vontade do onicriador que controlava a 

natureza moldada em uma terrível chuva de raios, como um capataz para minar a vontade da 

ave negra. No entanto, o “todo poderoso” já havia perdido aquela luta, a mesma onipotência e 

onisciência que lhe dava todo poder, perdia o sentido diante a passividade potente de 

“Vicente”. Se era um desejo divino preservar a vida do corvo e aquela criação, matá-lo seria 

desdizer suas ordens, ao mesmo tempo em que, por outro lado, deixá-lo vivo seria aceitar a 

desobediência de seus desígnios e não concretizar o diluvio: 

 

Noé e o resto dos animais assistiam mudos àquele duelo entre Vicente e 

Deus. E no espírito claro ou brumoso de cada um, este dilema, apenas: ou se 

salvava o pedestal que sustinha Vicente, e o Senhor preservava a grandeza do 

instante genesíaco – a total autonomia da criatura em relação ao criador –, ou, 

submerso o ponto de apoio, morria Vicente, e o seu aniquilamento invalidava 

essa hora suprema. A significação da vida ligara-se indissoluvelmente ao acto 

de insubordinação. Porque ninguém mais dentro da Arca se sentia vivo. 

(TORGA, 2008: p.93) 
  

 O gesto de enfrentamento de Vicente não só libertou ao próprio personagem, mas 

também toda a Arca. E, principalmente, todo leitor torguiano inserido dentro de uma cultura 

cristã penosa, intolerante, punitiva e castradora, principalmente quando usada como 

ferramenta de manipulação e dominação. Na citação abaixo, de Vagner da Silva Ferreira, 

vemos a postura de esvaziamento religioso da obra torguiana, não como um manifesto de 

anulação da religião em si ou da religiosidade, mas como uma propagação da morte de alguns 

valores que invalidariam suas verdades irrefutáveis. 

 

O homem revoltado que o corvo Vicente metaforiza é aquele que valoriza a 

vida e a liberdade. Se, como consequência de seus atos, há um 

distanciamento de Deus, é porque Ele parece representar algum tipo de 

entrave para a realização plena de aspectos importantes para o homem. Tudo 

que resta ao homem é evadir-se da condição oprimida em que se encontra, 

mesmo que Deus esteja envolvido. (FERREIRA, 2013: p.64) 
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 As questões que nos são apresentadas então são: como conseguiu Torga, através de seu 

personagem “Vicente”, enfrentar “Deus”? Questionar a religião católica e uma das passagens 

mais conhecidas do sagrado livro cristão? E, através de agenciamentos literários, discutir aí 

um governo totalitário que se apoia na religião como ideologia de dominação cultural? Para 

além de sua “vontade inabalável de ser livre.”(FERREIRA, 2013: p.64) o corvo desafia, 

sempre descrito como calmo, a ‘Deus’. Não há uma luta de fato, não existem palavras de 

discussão de “Vicente”, o procedimento deste é passivo, quase descrente e, acima de tudo 

Neutro, mas nunca negativo ou esvaziado de potência. 

 Este último, “O Neutro”, retomado por Roland Barthes – discutido anteriormente por 

Maurice Blanchot, em A conversa infinita (2010) –, é o conceito que nos interessa para 

abordar a postura da personagem principal do conto, pois ajuda a pensar a “Recusa do 

Divino”, o “Esvaziamento do Sagrado” e, principalmente, uma construção ética do 

personagem principal no enfrentamento do autoritarismo e no ato de sua dissolução. 

 Barthes, em suas anotações de aulas e seminários ministrados no Collège de France 

sobre este mesmo tema, entre 1977-1978, define o Neutro como: 

 

…aquilo que burla o paradigma, ou melhor, chamo de Neutro tudo o que 

burla o paradigma. Pois não defino uma palavra; dou nome a uma coisa: 

reúno sob um nome, que aqui é Neutro. (…) Donde a ideia de uma criação 

estrutural que desfaça, anule ou contrarie o binarismo implacável do 

paradigma, recorrendo a um terceiro termo.(BARTHES, 2003: p.16-17) 
  

Mostrando que este conceito existe como um procedimento, uma práxis, em movimento na 

busca de algo novo fugindo da repetição dualística de contrapontos, normalmente fundada 

dentro de uma moral instituída no confronto subjetivo entre certo e errado ou bem e mal. 

 É preciso estabelecermos uma diferença, mesmo que obvia, entre “a moral” e “a 

ética”. A moral se estabelece por intermédio de um conjunto de regras adquiridas dentro de 

uma cultura, educação, tradição e instituições específicas que conduzem o comportamento 

humano dentro de uma sociedade, numa preservação da convivência em comunhão entre os 

indivíduos. Assim caracteriza-se como uma diretriz comportamental mais rígida e prévia de 

um proceder relativo aos costumes e valores coletivos. Por estes mesmos motivos, frente às 

transformações do mundo, a moral tende a se manter inalterada ou, ao menos, necessita de um 

tempo muito maior para a introspecção daquilo que lhe é o novo, tendendo à repressão. É 
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comum ver a moralidade se confundindo com o sentimento de justiça social, passando 

também a figurar como critério de julgamento. 

 É neste instante que a moral passa a produzir violência e repressão, pois se ela é 

preconcebida coletivamente através das intenções em comum, como se manifestar nas 

individualidades das dessemelhanças? Levada em conta a característica hierárquica e a 

divisão em classes da maioria das culturas ocidentais, ainda devemos nos indagar sobre o 

interesse de grupos específicos de grande influência social na manutenção e produção destas 

regras, como por exemplo, a religião ou a política. 

 A ética dá conta de pensar o que motiva o comportamento humano e as regras que 

permeiam suas ações. Em outras palavras, são os afetos que esse possui, e produz, junto com 

o conhecimento de mundo que o atravessou, atravessa e atravessará, resultantes do seu modo 

de agir nos encontros com o todo ao seu redor. Por este motivo a ética, para Barthes, se 

confunde com a “atividade de escolha”, que “assenta na proairésis” (BARTHES, 2003: p.20), 

que significa em grego “vontade, preferência, desejo”, atrelando-se, para Barthes ao conceito 

de Práxis. 

 

A ética, que é discurso da “escolha certa” (sem trocadilhos politicos) ou da 

“não-escolha”, ou da “escolha pela tangente” (…) Mas, na verdade, ética é 

coisa que sempre existe, em todo lugar; só que fundamentada, assumida ou 

reprimida de modos diferentes: é coisa que permeia todo o discurso. De resto, 

se a palavra assusta: práxis... (BARTHES, 2003: p.20) 
 

 Por sua vez, a Práxis, como já comentado anteriormente, corresponde a uma ação 

praticada que normalmente se contrapõe à teoria. O conceito de Práxis pressupõe movimento 

e, por mais que possa ser encontrada em grupos, é no indivíduo que ela ganha sua maior 

potência, visto que, para movimentar a si mesmo não se necessita mais que vontade (na 

maioria dos casos), enquanto que movimentar um conjunto de indivíduos pressupõe uma 

organização prévia. A Práxis se estabelece na relação do indivíduo com o meio, ou natureza, 

em que está inserido. Estando, para o professor francês, a Práxis associada a ideia do Neutro, 

facilmente identificado no uso da expressão “modo de procurar” inserida no excerto de texto a 

seguir: “digo mais: uma reflexão sobre o Neutro, para mim: um modo de procurar – de modo 

livre – meu próprio estilo de presença nas lutas de meu tempo” (BARTHES, 2003: p.20). 
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 Com alguma atenção repara-se que a ideia de paradigma é condição para a existência 

do Neutro, pois é a ela que o Neutro tentará construir uma saída, um “desconhecido”. 

Continuando em Barthes, e por saber que a compreensão do que este considerou sobre o 

Neutro passava pelo que entendia frente à ideia de paradigma, temos a seguinte definição: 

 

Paradigma é o que? É a oposição de dois termos virtuais dos quais atualizo 

um, para falar, parar produzir sentido, (…) o paradigma é o móbil do sentido; 

onde há sentido, há paradigma, e onde há paradigma (oposição), há sentido 

(…) o sentido assenta no conflito (escolha de um termo contra outro), e todo 

conflito é gerador de sentido: escolher um e rejeitar outro é sempre sacrificar 

ao sentido, produzir sentido, dá-lo a consumir.(BARTHES, 2013: p.17) 
 

 Se, como vimos a cima, o paradigma como oposição supõe posteriormente a busca por 

um sentido, e este último assenta na existência de um conflito, facilmente achamos a relação 

com o conto de Vicente, uma vez que todo o conto gira em torno do conflito entre “Deus” e 

“Vicente”. 

 O personagem “Vicente” não está interessado em se opor à divindade, não está 

interessado em discutir as questões que culminaram no dilúvio, não existe uma discussão 

moral sobre os pecados do homem e a justiça de Deus, que é o primeiro grande paradigma do 

conto. As ações de Vicente iniciam-se na incompreensão do sentido de estarem os animais 

envolvidos numa oposição binaria entre o certo e o errado acerca dos dilemas entre a 

humanidade e seu Deus. 

 

Numa indignação silenciosa, perguntava: a que propósito estavam os animais 

metidos na confusa questão da torre de Babel? Que tinham que ver os bichos 

com as fornicações dos homens, que o Criador queria punir? Justos ou 

injustos, os altos desígnios que determinavam aquele dilúvio batiam de 

encontro a um sentimento fundo, de irreprimível repulsa. (TORGA, 2008: 

p.89) 
 

 A primeira grande característica da Práxis neutra do personagem “Vicente” é o 

silêncio. O corvo é o um dos poucos personagens sem fala no conto, o que surpreende ainda 

mais se levarmos em consideração que ele é o protagonista. Tem-se um protagonista “mudo”, 

que, no máximo, ganha “voz” através da narrativa descritiva de seus pensamentos. 
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 Em um primeiro momento na história de nosso conto bíblico, temos o silêncio do 

corvo, a maneira que encontramos no livro-aula do professor francês, na forma clássica 

Tacere (silêncio verbal / silêncio de fala), como mostra Barthes: 

 

“como todos sabem, a fala, o exercício da fala, está ligada ao problema do 

poder: é o tema do direito à palavra. (…) o tacere, como direito, está ainda, 

portanto, à margem (lá onde deve estar, infinitamente, o primeiro combate”. 

(BARTHES, 2003: p.51-52) 
 

 Assim sendo, a escolha de não falar que, no caso de “Vicente”, precede o ato de fuga ou 

abandono (no sentido de deixar para trás) da Arca, configura-se como uma escolha ético-

política. No entanto, este primeiro silêncio do protagonista negro era acompanhado de uma 

“agitação contínua”, “no seu espírito não havia paz” (Torga, 2008: p.90). É a seguir, no 

enredo, o surgimento de seu “modo de agir”, sua Práxis de abandono libertário, no instante 

em que “Conseguira, enfim, superar o instinto da própria conservação e abrir as asas de 

encontro à imensidão terrível do mar.” (Torga, 2008: p.90). 

 Ao final do conto, o segundo momento marcante de silêncio, ao ser atacado pela 

tempestade divina que engrossava ondas e marés “rotas as fontes do grande abismo e abertas 

as cataratas do céu”(TORGA, 2008: p.93) com o propósito de cobrir o cume de terra em que o 

corvo fincara pouso, o mesmo se encontrava: “negro, sereno, único representante do que era 

raiz plantada no seu justo meio, impávido, permanecia Vicente”. Aqui, aponto o “silêncio” 

que Barthes chamou de Silere (tranquilidade, ausência de movimento e de ruído): “o rebento 

ou sarnento que ainda não chocou, o ovo que ainda não chocou” (BARTHES, 2003: p.49). 

 Barthes opõe o “tacere, como silêncio de fala”, ao “silere como silêncio da natureza 

ou de divindade”. A serenidade do silêncio final de “Vicente” conflita com o agito sem paz da 

mudez do primeiro momento. A neutralidade dos dois momentos de silêncio conferem ao 

corvo “molhado da cabeça aos pés” (TORGA, 2008: p.93), de forma “calma” e “obstinada” 

em sua “postulação de um direito a calar-se”(BARTHES, 2003: p.52), um estado natural de 

divindade para enfrentar a fúria do criador, 

 A figura de “Deus” no conto, contrasta com o “calar” de Práxis neutra de Vicente. Ao 

contrário do corvo, o personagem de Deus tem diversas falas no texto em questão, todas 

acompanhadas dos, já mencionados, sentimentos de terror, medo, ameaça, usados sempre 

como símbolo do poder punitivo da divindade onipotente, impondo sempre uma moral 
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comportamental aos seres da Arca. O silêncio, como agir neutro do pássaro, cria uma nova 

possibilidade de questionamento, ideal e ação diante do paradigma voz/poder (Deus) e 

calar/oprimido dos seres confinados à embarcação, fugindo da lógica cíclica da simples 

contestação, como diz Barthes ao pensar sobre o desejo de Neutro: 

 

Digo portanto que o desejo de Neutro é desejo de: 
– em primeiro lugar: suspensão (epokhé) das ordens, leis, cominações, 

arrogâncias, terrorismos, intimações, exigências, querer-agarrar. 
Em seguida, por aprofundamento, recusa do puro discurso de contestação: 

suspensão do narcisismo: não ter medo das imagens (imago): dissolver sua 

própria imagem… (BARTHES, 2003: p.30) 
 

 A próxima característica do Neutro a se destacar em “Vicente” são seus traços de 

fraqueza e de força. A principal fraqueza de “Vicente” dentro da história é a fragilidade de 

uma pequena ave no seu gesto de “abrir as asas de encontro à imensidão terrível do mar” 

(TORGA, 2008: p.89) das águas que tomaram o mundo, somado ao desafio de uma pequena 

criatura desobedecendo aos desígnios de “Deus”. No entanto, a ave não era ignorante de sua 

limitação, ao contrário, conhecia-a bem. Por este motivo, “Quarenta dias, porém, a carne fraca 

o prendeu ali”(TORGA, 2008: p.89) e para alçar voo era preciso “superar o instinto da própria 

conservação”(TORGA, 2008: p.89). Em outras palavras, era preciso se aproximar do 

desconhecido que é a morte, não para superá-la, mas sim para conhecer a própria fraqueza que 

compõe o seu “eu” e poder desconstruir sua própria individualidade. Somente desta forma se 

poderia olhar para o outro, que na Arca representara os demais seres a quem o corvo 

representa a indignação. A respeito Barthes diz: 

 

Eu extraio de certa afinidade entre a noção que quero expressar e a expressão 

do evangelho “minha força está em minha fraqueza”; porém entendo-a mais 

no sentido Tao, ou seja, sem transcendência: o homem Tao atenua seu próprio 

estado, para poder mergulhar na obscuridade dos outros... (BARTHES, 2003: 

p.172) 
 

 O atenuar o estado para olhar para o outro de que fala Barthes sobre a fraqueza é “A 

extraordinária audácia desse neutro (≠ arrogância)”, ou seja, algo parecido com empatia, no 

que se refere à humildade de não deixar sua própria subjetividade apagar o outro. 

 Sua força situa-se na maleabilidade que a aceitação da morte lhe proporcionou, 

“Escolhera a liberdade, e aceitara desde esse momento todas as consequências da opção” 
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(TORGA, 2008: p.93). Aceitar as consequências de seus gestos e sua escolha pela 

insubordinação permitia ao corvo permanecer “como um espectador impessoal”. Assim, 

“seguia a Arca que vinha subindo com a maré” (ibidem). O coração resoluto de “Vicente” 

aspirava a 

 

arte de se defender sem armas (…) Principio: “atrair e aspirar a força do 

adversário pela elasto-resistência, ou seja, o vazio…” → tema banal. Não 

quero dizer que o Neutro seja um pensamento tático do ganho, da vitória, 

mas que o sujeito neutro poderia assistir aos efeitos de sua força. 

(BARTHES, 2003: p.173) 
  

 Como na passagem citada da obra O Neutro, de Barthes, o próprio corvo existe como 

um espectador e componente da Arca. Assiste, frente à sua própria peleja com o “dono do 

céu”, o destino daquelas criaturas embarcadas que sua busca por liberdade passará a espelhar: 

O Neutro como avanço do espírito em relação ao corpo, como diz Barthes. 

 A escolha principal de resistência resoluta possibilitou, ao final do conto, o ato de 

“Deus” fechar, “melancolicamente, as comportas do céu.”, tornando “evidente que o Senhor 

ia ceder; que nada podia contra aquela vontade inabalável de ser livre.”. A questão a ser 

notada é que as escolhas que movem o imaginário do personagem principal não se dão apenas 

por conta de suas ações internas, mas também por conta da sensibilidade que os afetos 

produziram em “Vicente”: o diluvio, os outros animais restritos à Arca, a inconformidade da 

situação, o sentimento de injustiça frente às demandas divinas, o apego à “terra” de que o 

corvo também era filho. A bagagem emotiva que se rebela contra o paradoxo
8

, ou mesmo o 

paradigma
9

, é ainda influenciada pela sensibilidade emotiva, o que está fora do racionalismo, 

“a paixão pela diferença”, que Barthes chamará – apoiado nas considerações feitas por 

Blanchot a respeito da teoria Nietzschiana de deposição extrema dos valores erguidos sob a 

                                                 
8

  Tal é o paradoxo, o imaginário do eu como o paradoxo, que me dá uma sensação permanente de 

enigma; (…) meu espírito está presente naquilo que me perturba. (…) meu corpo sofre, deseja, é ferido, 

entusiasma-se e concomitantemente: meu espírito vela (…) um tipo de sujeito que por contraste tem uma relação 

de desejo utópico com o sono (…). (BARTHES, 2003: p.211). 
9

 (…) o paradigma é móbil do sentido; onde há sentido, há paradigma, e onde há paradigma, há sentido 

(…) o sentido assenta no conflito (escolha de um termo contra o outro), e todo o conflito é gerador de sentido: 

escolher um e rejeitar outro é sempre sacrificar ao sentido, produzir sentido, dá-lo a consumir (BARTHES, 2003: 

p.17) 
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ordem da razão no estabelecimento do poder (Nietzsche, 2002), mais o olhar Deleuziano 

sobre o mesmo filósofo alemão –, de “o Neutro do Páthos”. 

 

“(...)O que é a vontade de poder? Nem um ser nem um devir, mas um páthos: 

a paixão da diferença.” E Deleuze (p.70): esse poder de ser afetado não 

significa necessariamente passividade mas afetividade, sensibilidade, 

sentimento (Nietzsche primeiro falou de sentimento de poder). Poder: 

primeiro como caso de sentimento e sensibilidade, não como caso de 

vontade. Vontade de poder: a forma afetiva primitiva. (BARTHES, 2003: 

p.159) 
 

O Neutro não funciona como uma ação passiva, não motivada, um simples 

esvaziamento frente ao conflito, mas sim como um impulso de desconstrução, motivado pelos 

afetos contra o ciclo interminável de reafirmação do embate dualístico. É a tentativa de fugir à 

lógica binária do julgamento qualitativo entre “o certo” e “o errado” de uma moral dominante, 

extraindo assim um posicionamento “correto”, assim tapando os olhos aos “infinitos 

desconhecidos” fora do paradigma. Ao pensar a distância e o fora para trabalhar a ideia de 

Neutro como o desconhecido, Blanchot diz: 

 

O que significa que pensar ou falar no neutro é pensar ou falar à distância de 

todo o visível e de todo invisível, isto é, em termos que independem da 

possibilidade. “Como viver sem ter diante de si o desconhecido?” (…) é ter 

relação com o desconhecido como desconhecido(…) (BLANCHOT, 2010; 

p.34)      
 

 Pensar o fora na construção do Neutro para Blanchot leva-nos a última manifestação 

deste conceito sobre o conto Vicente: o narrador. O autor de O livro por vir (2016), propondo 

que a narrativa figure como um fazer ligado ao próprio ato de narrar, afasta, em um primeiro 

momento, a função mimética sobre o real tão comum no estudo sobre os textos considerados 

literários. No lugar de imitar ou tentar reproduzir mundos conhecidos, a narrativa tende a 

atrair para o interior da vida os limites que só existem no seu exterior, assim construindo um 

círculo narrativo imaginário ilimitado a respeito destes limites, podendo ser associado ao fora 

do círculo da vida em si. E é somente por estar fora que pode suscitar ou remeter a ele com 

liberdade neutra de outro real, no caso: real “discursivo-literário”. 

 

(…) a narrativa seria como um círculo neutralizando a vida, o que não quer 

dizer sem relação com ela, mas relacionando-se com ela por uma relação 

neutra. Nesse círculo, o sentido daquilo que é e daquilo que é dito todavia 
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ainda está dado, mas a partir de um retraimento, de uma distância em que são 

antecipadamente neutralizados todo sentido e toda falta de sentido. 

(BLANCHOT, 2010: p.142) 
 

 A narrativa em si não é o real, mas sim uma práxis de construção de sentido literário 

que pode ou não se assemelhar ao real, como a existência de um real literário ao lado do real 

mundano. A esse círculo literário seria permitido, como visto a cima, um conduzir até sua 

própria “experiência-limite”. Uma vez que essa experiência de narrativa limite pode se 

remeter à experiência do mundo das coisas, a linguagem pode adquirir uma ambiguidade 

referencial que constrói o neutro. 

 

(…) pertence efetivamente à singularidade narrativa e à verdade do círculo: 

como se o círculo tivesse seu centro fora do círculo, atrás e infinitamente 

atrás, como se o fora fosse precisamente esse centro que só pode ser ausência 

de todo centro. Ora, esse fora, que não é absolutamente um espaço e de 

altitude (…) não seria a distância mesma que a linguagem recebe de sua 

própria falta de limite (…) distância infinita que faz com que manter-se na 

linguagem seja sempre já estar fora (…) conduzir até a fala uma experiência 

dos limites e a experiência-limite? (…) Limite que pode ser o neutro. 

(BARTHES, 2003: p.142) 
 

 A esta altura do texto cabe a pergunta: a que aspectos do círculo real o círculo da 

narrativa de Vicente alcança o limite da neutralidade como produção de sentido 

“aparadigmático”? Com certeza, um dos possíveis paradigmas, e que a mim, nesta 

dissertação, mais interessa, é a ditadura salazarista, da qual o texto é contemporâneo: o Estado 

Novo. 

 Seria óbvio pensar num paralelo entre a figura de “Deus”, como um ser arrogante que 

propaga o terror, sendo referido até como “divina autoridade”, e Salazar, o símbolo e expoente 

maior da imagem do totalitarismo luso que atravessou boa parte do século XX (41 anos, para 

ser exato) em Portugal e nas colônias africanas, enquanto estas não conseguiram conquistar 

sua independência. A duração do Estado Novo é uma característica tão peculiar do regime de 

exceção português que Fernando Rosa tratará esta peculiaridade como um fenômeno histórico 

em si. No entanto, afastando-nos da imagem de Salazar, o que nos interessará é, sobretudo, a 

imagem da religião, personificada na igreja católica, tão utilizada como base de apoio cultural 

para validar o regime e suas ações torpes e violentas. Ações apegadas a valores morais 

específicos e de ética opressora e arrogante. 
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 Fernando Rosas, ainda ao pensar a durabilidade do regime autoritário, aponta cinco 

principais fatores e, dentre estes a igreja católica, que sempre teve seus altos setores 

administrativos fluindo na mesma direção ideológica do governo daquela época. Na 

constituição do Estado Novo, após a revisão de 1935, chega mesmo a figurar a apologia da 

“essência católica da Nação portuguesa”, como aponta Rosa: 

 

Entre o Estado Novo e a hierarquia católica não há, e nunca se manifesta 

nesses termos, um conflito de paradigma, de orientação ideológica, 

relativamente ao qual a Igreja opusesse um discurso alternativo. A apologia 

da «essência católica da Nação portuguesa», expressa constitucionalmente, 

após a revisão constitucional de 1935, no reconhecimento da religião católica 

como confissão nacional, fizera da Igreja uma participante essencial no 

processo de afirmação ideológica do regime, na sua legitimação religiosa e 

«providencial» e no concurso prestado aos seus aparelhos de inculcação. 

(ROSAS, 2001: p.1052) 
  

 A instituição religiosa passa a não só promover sua visão moral do homem social, 

como integrante da cultura nacional religiosa, mas também como instrumento de formação 

ideológica e de caráter nacional a serviço do estado, o que, por vezes, fez com que se 

confundissem ambas imagens institucionais, como sendo um “governo religioso” – na 

verdade, em termos estritos, o Estado português era apresentado como laico na constituição da 

época. Fernando Rosa descreverá a relação dessas duas esferas diferentes como, “Dois braços, 

duas esferas de competência, uma só causa.” (ROSAS, 2001: p.1052). 

 Essa união promove o surgimento da imagem de um “homem novo” na propaganda da 

política autoritária nacional, que obviamente tentava passar ao lado da imagem de regime 

totalitarista. Esse “homem” não era revolucionário, ou mesmo “novo”, ou lutava por questões 

sociais, era, sim, como diz Rosas, um “homem velho”, da ordem contrarrevolucionária e 

conservadora. No entanto, era, ainda sim, um “homem” utópico, a serviço dos preceitos, 

regras e moralidades do Estado Novo. 

 

Esse chefe de família camponês, probo, devoto e ordeiro, era o especial 

«homem novo» do salazarismo, a resgatar, entre nós, não pela acção do 

partido vanguardista, que nunca houve como tal, mas pela intervenção 

formativa de órgãos especializados da Administração ou da organização 

corporativa, em colaboração com a Igreja e na decorrência de uma visão 

totalizante da sociedade de matriz nacionalista, corporativa, católica, 

ruralizante e autoritária. (ROSAS, 2001: p.1054) 
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 Ainda segundo Rosa, e o que chamou de “Mitos Ideológicos fundadores do estado 

novo” (ROSAS, 2001: p.1035) dentro das “Verdades indiscutíveis”(ibidem) da propaganda do 

regime fascista, temos “o mito da essência católica da identidade nacional”. Este mito 

enxergava a “religião católica como elemento constitutivo do ser português, como atributo 

definidor da própria nacionalidade e da sua história.” (ROSAS, 2001: p.1036). 

 Por fim, destacamos o já citado Discurso de Braga, lido nas comemorações do décimo 

aniversário do “28 de Maio”, no qual Salazar proclamou “Deus e a Virtude” como uma das 

“indiscutíveis verdades” do seu governo, concedendo, assim, mais força à igreja católica e 

demonstrando a parceria de suas filosofias morais na “(re)educação” do povo luso. 

 

Convirá salientar que os «valores de Braga» não eram uma simples 

plataforma de unidade político-ideológica no quadro do Estado Novo, ou 

uma moral abstracta e genericamente informadora dos comportamentos em 

sociedade. Significavam uma moral de (re)educação, de regeneração 

colectiva e individual, da qual resultaria, pela acção do Estado nos vários 

níveis das sociabilidades públicas e privadas, o moldar desse especial 

«homem novo» do salazarismo, capaz de interpretar e cumprir a alma e o 

destino ontológico da nação que o antecedia e se lhe sobrepunha, vinculando-

lhe atitudes, pensamentos e modos de vida, redefinindo e subordinando o 

particular ao império do «interesse nacional».(ROSAS, 2001: p.1037) 
 

 Voltando ao conto de Miguel Torga, que encerra, como o próprio chamou, sua 

“pequena arca”, constatamos que o indócil e calado “Vicente”, bem como toda sua práxis 

como personagem protagonista do conto, constrói uma figura de completa oposição ao 

“homem novo” mostrado anteriormente. É “Vicente” “o que se recusa”, “o que se nega” e, 

principalmente, o que resiste às vontades daquele que é o símbolo maior da religião católica e, 

consequentemente, de sua igreja. 

 É importante trazer de novo a imagem do Neutro barthesiano, pois o corvo não é um 

simples rival, ou opositor, da tirania de um Criador que espera da Criatura um comportamento 

ordeiro, dócil e devoto. Ele é o novo, no que se refere à luta contra o totalitarismo, o “pássaro 

novo”, pois faz sua escolha fora da lógica dualista da luta coletiva: a fuga de “Vicente” é 

individual. No entanto, representa a todos que possam se “colocar” em seu lugar, não pela 

semelhança de crenças ou convicções políticas, mas sim pela irmandade da situação em que 

estão inseridos. Como todas as criaturas da arca, o corvo era “mais um”. Não um ativista, ou o 

detentor de um contradiscurso, facilmente cooptado dentro das imagens morais criadas pelo 
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discurso autoritário como sendo “o mal”. Ou mesmo um simples teórico opositor, que de tanto 

“enfrentamento” reafirma o poder ou a ideologia de seu rival. “Vicente” foge ao paradigma 

governo ditatorial contra ativista revolucionário, a ave negra escolhe e faz o novo, abandonar 

sua embarcação. 

 No conto de Torga, o “Corvo” – que antes defendeu das tempestades e transladou os 

restos mortais de São Vicente, protegendo-o de romanos e árabes; que figura nos brasões, e na 

bandeira, da cidade “porto de saída para o mundo” e de seu símbolo fluvial: o Tejo; 

representante do povo português na cultura popular, como por exemplo, no já mencionado 

dito: “todos os corvos de Lisboa são Vicente”; foi inserido com o nome do padroeiro da 

cidade dentro da Arca literária bíblica de Torga, promoveu a continuação da vida enquanto 

criação cristã, simbolizando a palavra católica sendo levada a novas terras – deixa para trás a 

embarcação que levava toda a obra cristã genesíaca, como um “entre-lugar” crítico de 

abandono moral, ligado tanto ao presente quanto ao passado histórico do escritor de Novos 

Contos da Montanha, como por exemplo, o processo de catequização do novo mundo, ou a 

coligação religiosa-política no Estado Novo. 

 O texto de Gabrielle da Silva Forster e Vera Lúcia Lenz Vianna da Silva, ao discutir o 

conceito de Neutro, de Blanchot, e de Devir, de Deleuze e Guattari, demonstra como essa 

criação de um “entre-lugar” produz um discurso neutro, que constrói uma fuga ao paradigma. 

 

Nesse sentido, a escrita como devir e o neutro na escritura se interseccionam 

na proposta de um trajeto que não vai dialeticamente de um lado ao outro 

para concluir um entre-lugar sintetizador entre dois termos. Na reflexão de 

ambos os pensadores, o percurso que advém tanto de seus escritos quanto da 

compreensão de escrita que eles propõem é o de situar-se no que se ramifica 

no meio, no espaço liso, desértico, onde o binarismo se dilui porque o 

terceiro termo já não conclui, mas perambula, tornando-se se outro na “dupla 

captura”, nem um nem outro: fora dos dois.(FOSTER & SILVA, 2013: p.93) 
 

 “Vicente” não só abandona Deus, “Vicente” se cala perante sua existência, como se 

sua cultura moral já não tivesse efeito sobre ele e buscasse o diferente em relação às tensões 

qualitativas de “bem” e “mal” que validassem seu domínio metafísico sobre os mistérios 

ainda por desvendar. “Vicente” aceita a morte, mas desiste de acreditar em Deus. E se o conto 

e um, como vimos na construção da narrativa de neutralidade de Barthes, um “círculo 

narrativo” que existe paralelamente a outros, como um tal “círculo histórico-político / 



85 

 

nacional-fascista”, o primeiro pode negar o segundo no plano do discurso que a narrativa 

compõe. 

 O conto de Torga, por meio da Práxis de seu corvo protagonista, tece um discurso 

Neutro materializado no desejo de afastamento religioso, simbolizado na forma como se 

enuncia a figura de “Deus” e o enredo inspirado no episódio bíblico da arca de Noé, que passa 

ocupar um lugar literário de “entre-lugar” na formação de uma ética que foge ao paradigma 

político-fascista do Estado Novo, baseado na moral cristã da época que o corroborava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSÃO 

 

 

 A memória, uma das capacidades mais relevantes na constituição do intelecto humano, 

consiste na faculdade de reter, fixar, evocar e reconhecer situações, acontecimentos e 

impressões do passado. Muitos autores, de diferentes áreas do conhecimento, pensaram e 

discutiram a noção de memória, a exemplo de Friedrich Nietzsche, Maurice Halbwachs e 

Henri Bergson, que a atrelaram, dentre outras perspectivas, à da construção identitária do ser 

ou de uma sociedade. 

 O conceito de memória também é muito caro à literatura, vide os gêneros ligados ao 

memorialismo, que propõem o resgate e a recordação de épocas e processos importantes para 

o homem, tanto no âmbito pessoal, quanto coletivo, como, por exemplo, momentos de 

guerras, perseguições e a experiência da violência em geral. Também poderíamos citar a 

memória literária com o mesmo viés constitutivo da identidade de um povo, como 
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mencionado anteriormente, e até nos elementos que compõem uma obra em si, a exemplo do 

narrador ou dos enredos construídos a partir de fatos vivenciados pelo autor, todos 

potencializadores na construção de grandes romances, contos e poemas. 

 No entanto, é o conceito rizomático de “anti-memória” ou “memória molecular” do 

devir de Deleuze e Guattari, que mais nos interessa, sobretudo sua oposição a uma “memória 

molar”, presa a uma raiz central e responsável por constituir uma identidade fixa, na qual 

todos os elementos e as lembranças ramificadas retornam sempre para compor esse mesmo 

centro, em um estado de  “submissão da linha ao ponto que constitui a arborescência” 

(DELEUZE e GUATTARI, 2012: p.95): 

 

Um ponto é sempre de origem. Mas uma linha de devir não tem nem começo 

nem fim, nem saída nem chegada, nem origem nem destino; e falar de 

ausência de origem, erigir a ausência de origem em origem, é um mau jogo 

de palavras. Uma linha de devir só tem um meio. O meio não é uma média, é 

um acelerado, é a velocidade absoluta do movimento. Um devir está sempre 

no meio, só se pode pegá-lo no meio. (…) O sistema-linha (ou bloco) do 

devir opõe-se ao sistema-ponto da memória. O devir é um movimento pelo 

qual a linha libera-se do ponto, e torna os pontos indiscerníveis: rizoma, o 

oposto da arborescência, livrar-se da arborescência. (DELEUZE e 

GUATTARI, 2012: p.95) 
 

 Ao contrário do simples processo de memória como resgate de lembranças que 

compõe uma identidade específica, a “memória molecular” não está presa a nenhuma raiz e, 

por isso, não entra em um movimento elíptico de constituição e encerramento de um ponto 

único que, se se expande, é sempre numa tentativa de explicar um ponto até sua finitude. A 

“memória molecular” é um movimento contínuo, sem “pivotante”, em constante ordem de 

movimento e velocidades sem fim, por isso não tem início nem fim. Assim, propomos não o 

que essa memória quer construir ou relembrar, e sim a relação que pode estabelecer com 

outros corpos, velocidades, sistemas e memórias. 

 

(…) É uma teoria das multiplicidades por elas mesmas, no ponto em que o 

múltiplo passa ao estado de substantivo (…) tenta mostrar como as 

multiplicidades ultrapassam a distinção entre a consciência e o inconsciente, 

entre a natureza e a história, o corpo e a alma. As multiplicidades são a 

própria realidade, e não supõe nenhuma unidade, não entram em nenhuma 

totalidade e tampouco remetem a um sujeito. (DELEUZE e GUATTARI, 

2014: p.148) 
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 Partindo da individualidade dos personagens e seu lugar entre homem e animal, os 

contos de Bichos, produzem uma nova coletividade: nem homem, nem animal. Mas um 

múltiplo em si, que pode ser olhado através da coletividade animal e da coletividade homem, 

que rompe com a estrutura dualista de representação metafórica. O devir-animal dos 

personagens na narrativa de cada conto retoma a condição do homem como um novo ser, o 

“múltiplo como substantivo”. E o narrador talvez seja onde esse espaço entre, esse multiplo 

essa existência devir-animal se manifeste, visto que é através da voz narrativa que as barreiras 

das especies são rompidas e são criados novos espaços discursivos e literários. 

 É este processo de devir ou memória rizomática que cremos ter conseguido 

comprovar, apontando sua presença na obra Bichos, de Miguel Torga, a partir dos três contos 

escolhidos. No âmbito geral dos três contos, buscamos destacar os encontros e agenciamentos 

entre o “devir-animal”, de Deleuze e Guattari; a presença do Humanismo na qualidade 

estética de Miguel Torga, apontado principalmente por Eduardo Lourenço (1955), e 

questionar os ideais que constituíam os valores do Estado Novo. Apoiando-nos, 

especificamente, a cada conto, nos três conceitos filosóficos inicialmente apontados: as 

“linhas de territorialidade”, de Deleuze e Guattari, em Nero; o “dispêndio”, de Georges 

Bataille, em Cegarrega, e o “Neutro”, de Roland Barthes, em Vicente, procuramos pensar a 

obra do autor transmontano, não como um relato, ou resgate, do período totalitário em que 

estava inserido, mas sim como um movimento discursivo capaz de produzir novos 

agenciamentos e pensares sobre esse especifico momento da sociedade portuguesa. 

 

É que a máquina é desejo, não porque o desejo seja desejo da máquina, mas 

porque o desejo não para de fazer máquina na máquina e de constituir uma 

nova engrenagem ao lado da engrenagem precedente, indefinidamente, 

mesmo se essas engrenagens têm ar de se opor ou de funcionar de maneira 

discordante. Falando com propriedade, o que faz máquina são as ligações, 

todas as conexões que levam à desmontagem. (DELEUZE e GUATTARI, 

2014: p.148) 
 

 Se dissemos que a “memória molecular” não quer encerrar uma lembrança dentro da 

obra literária, mas sim abrir outras velocidades e outras possibilidades de agenciamentos, a 

discussão da obra como produtora de um discurso de resistência escapa ao seu tempo, às 

particularidades cronológicas da época em que foi escrita, e existe como uma “máquina-

revolucionária” atemporal. Mais do que relembrar ou recuperar o saber de um tempo, ela 
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mantém os movimentos de linhas de desterritorialização e reterritorialização, não pivotantes, 

que podem ser agenciados a novos problemas e continuar produzindo novos processos 

“maquínicos” (DELEUZE; GUATTARI: 2011), como um rizoma de produções de encontros e 

velocidades infinitas: “o desejo de máquina na máquina” (ibidem) revolucionária torguiana. 

 

 

Um rizoma não começa nem conclui, ele se encontra 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 como 

tecido a conjunção “e… e… e…” Há nesta conjunção força suficiente para 

sacudir e desenraizar o verbo ser. (…) Entre as coisas não designa uma 

correlação localizável que vai de uma para outra e reciprocamente, mas uma 

direção perpendicular, um movimento transversal que as carrega uma e outra, 

riacho sem início nem fim, que rói suas duas margens e adquire velocidade 

no meio. (DELEUZE e GUATTARI, 2011: p.50) 
 

 É este desejo “maquínico” que desvela Bichos como uma “literatura menor”, de 

resistência, propondo discursos marginais dentro das linguagens dominantes, para além da 

“literatura maior” portuguesa a que essa escapa. Uma “literatura menor” universal, que 

constitui uma máquina-revolucionária que enfrenta qualquer tentativa de imposição de poder 

de um grupo sobre outro, em qualquer lugar e em qualquer época, bastando, para isso, a mais 

importante “linha de fuga” de um livro: o leitor. 
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Figura I – representação da bandeira da cidade de Lisboa (pt.wikipedia.org/wiki/Bandeira_de_Lisboa) 
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Figura II – Costa Vicentina (www.costa-alentejana.pt/mapa-da-costa-vicentina/) 

http://www.costa-alentejana.pt/mapa-da-costa-vicentina/


 

97 

 

 

 

 

Anexo III 

 

Nero 
Miguel Torga 

 Sentia-se cada vez pior. Agora nem a cabeça sustinha de pé. Por isso encostou-a ao chão, 

devagar. E assim ficou, estendido e bambo, à espera. Tinha-se despedido já de todos. Nada mais lhe 

restava sobre a terra senão morrer calmo e digno, como outros haviam feito a seu lado. É claro que 

escusava de sonhar com um enterro bonito, igual a muitos que vira, dentro dum caixão de galões 

amarelos, acompanhado pelo povo em peso… Isso era só para gente, rica ou pobre. Ele teria apenas 

uma triste cova no quintal, debaixo da figueira lampa, o cemitério dos cães e dos gatos da casa. E 

louvar a Deus apodrecer a dois passos da cozinha! A burra nem sequer essa sorte tivera. Os seus ossos 

reluziam ainda na mata da Pedreira. 

 Chuva, geada, sincelo em cima. Até um lebrão descarado se fora aninhar debaixo da arcada 

das costelas, de caçoada! Ah, sim, entre dois males… Já que não havia melhor, ficar ao menos ali. No 

tempo dos figos, pela fresca, a patroa viria consolar a barriga. Gostava de figos, a velhota. E sempre se 

sentiria acompanhado uma vez por outra. Não que fizesse grande finca-pé naquela amizade. Longe 

disso. A menina dos seus olhos era a morgada, a filha, que o acariciava como a uma criança. A velha 

toda a vida o pusera a distância. Dava-lhe o naco da broa (honra lhe seja), mas borrava a pintura logo a 

seguir: - Ala! E ele retirava-se cerimoniosamente para o ninho. 

 Só a rapariga o aquecera ao colo quando pequeno, e, depois, pelos anos fora, o consentira ao 

lume, enroscado a seus pés, enquanto a neve, branca e fria, ia cobrindo o telhado. O velho também o 

apaparicava de tempos a tempos. Se a vida lhe corria e chegava dos bens de testa desenrugada, punha-

lhe a manápula na cabeça, meigamente, e prometia-lhe a vinda do patrão novo. Porque o seu 

verdadeiro senhor era o filho, um doutor, que morava muito longe. Só aparecia na terra nas férias de 

Natal. Mas nessa altura pertencia-lhe inteiramente. Os outros apenas o tratavam, o sustentavam, para 

que o menino tivesse cão quando chegasse. 

 Apesar disso, no íntimo, considerava-se propriedade dos três: da filha, do velho e da velha. 

Com eles compartilhara aqueles longos oito anos de existência. Com eles passara invernos, outonos e 

primaveras, numa paz de família unida. Também estimava o outro, o fidalgo da cidade, evidentemente, 

mas amizades cerimoniosas não se davam com o seu feitio. Gostava era da voz cristalina da dona 

nova, da índole daimosa da patroa velha e da mão calejada do velhote. 

 - Tens o teu patrão aí não tarda, Nero… 

 O nome fora-lhe posto quando chegou. Antes disso, lá onde nascera, não tinha chamadoiro. 

Nesse tempo não passava dum pobre lapuz sem apelido, muito gordo, muito maluco, sempre agarrado 

à mama da mãe, que lhe lambia o pêlo e o reconduzia à quentura do ninho, entre os dentes macios, mal 

o via afastar-se. Pouco mais. Com dois meses apenas, fez então aquela viagem longa, angustiosa, nos 

braços duros dum portador. Mas à chegada teve logo o amigo acolhimento da patroa nova. Festas no 

lombo, leite, sopas de café. De tal maneira, que quase se esqueceu da teta doce onde até ali encontrava 

a bem aventurança, e dois irmãos sôfregos e birrentos. 

 - Nero! Nero! Anda cá, meu palerma! 

 A princípio não percebeu. Mas foi reparando que o som vinha sempre acompanhado de broa, 

de caldo, ou de um migalho de toucinho. E acabou por entender. Era Nero. E ficou senhor do nome, do 



 

98 

 

seu nome, como da sua coleira. Principalmente depois que o patrão novo chegou, sério, com dois 

olhos como dois faróis. Apareceu à tarde, num dia frio. Fora-o esperar na companhia da patroa. É claro 

que nem sequer lhe passara pela ideia a vinda de semelhante figurão. Seguira-a maquinalmente, como 

fazia sempre que a via transpor a porta. Habituara-se a isso desde os primeiros dias. Com o velho não 

ia tanto. E com a velhota, então só depois de ter certeza que se encaminhava para os lados da Barrosa. 

Na cardenha do casal morava o seu grande amigo, o Fadista. De maneira que o passeio, nessas 

condições, já valia a pena. Enquanto a dona mondava o trigo, chasquiçava batatas ou enxofrava a 

vinha, aproveitava ele o tempo na eira, de pagode com o camarada. Mas, se ela tomava outro rumo, 

boa viagem. Com a nova, sim. A farejar-lhe o rosto, conhecera a terra de lés-a-lés. Até a missa ouvia 

aos domingos, coisa que nenhum cão fazia. Aninhava-se a seu lado, e ficava-se quieto a ver o padre, 

de saias, fazer gestos e dizer coisas que nunca pode entender. Foi a seguir a uma cerimônia dessas que 

o doutor chegou à terra. Todo mundo bem vestido, todo lorde. Quando viu aquele senhor beijar a 

rapariga, atirou-lhe uma ladradela, por descargo de consciência. E o estranho, então, olhou-o 

atentamente, deu um estalo com os dedos, a puxar-lhe pelos brios, e teve um comentário: 

 - O demônio do cachorro é bem bonito! Envaideceu-se todo. Mas o homem perdeu-se logo em 

perguntas à irmã, em cumprimentos a quem estava, sem reparar nele. E não teve remédio senão segui-

los a distância, num ressentimento provisório. Ao chegar a casa, foi direto ao cortelho. E ali esteve 

uma boa hora á espera, a morder-se de ansiedade. Por fim, o recém-vindo chamou do fundo da sala: 

 - Nero! Vem cá! 

 Era a posse. Havia naquela voz um timbre especial que o fez estremecer. Pela primeira vez 

sentia que tinha realmente um dono. Contudo, lá arranjou forças para se deixar ficar enrosacado na 

palha, salamurdo, a fingir que dormia. 

 Mas a ordem voltou logo a seguir, mais forte, mais imperativa: 

 - Nero! 

 Ergueu-se. Subu os degraus da loja e,  humilde e desconfiado, a presentou-se. 

 O fulano acabara de jantar. No prato onde comera, jaziam, apetitosos, os restos do frango 

pedrês que a patroa velha degolara de manhãzinha. Apesar de o desgraçado ser seu amigo (até em 

cima do lombo se lhe empoleirava), sentia crescer a água na boca só de ver aqueles ossos descamados. 

Misérias... O hóspede, porem, em vez de lhe acalmar a gula pecadora, pôs-se a fazer-lhe festas, a 

apalpar-lhe a cabeça, a admirar-lhe a grossura do rabo, a examinar-lhe as patas, e rematou a vistoria 

dessa maneira: 

 - Não há dúvida nenhuma: é um belo bicho!... Rosnou, insofrido. Outra vez a mesma conversa 

de há bocado! Se guardasse o paletó e lhe desse o esqueleto do seu compadre calçudo, melhor fazia! 

 Deu-lho, e a seguir despediu-o com uma ordem seca, de quem gostava de ser obedecido. No 

dia seguinte é que voltou à carga, e de que maneira! Não o largou durante uma hora! Começara o 

calvário da educação. 

 Correu a princípio ao lenço enrolado, a cuida que se tratava de uma brincadeira. Mas depois 

viu que o negócio era sério, que o sujeito tinha lá qualquer coisa encasquetada. 

 - Vá buscar, Nero, vá lá... 

 Fez-se de desentendido. E o sacripanta, depois de insistir, de se cansar a ver se o convencia 

por bem, larga-lhe uma vesgastada rija! A primeira que apanhou… 

 Seguiu-se uma semana triste. Até que num sábado de madrugada saíram ambos para os 

montes, ainda enevoados e cobertos de sincelo. Nunca deixara o ninho tão cedo. Gostava das manhãs 

na cama, mornas, a dormitar. O galo acordava-o sempre ainda o sol sonhava, a cantar-lhe mesmo ao 

pé, quase ao ouvido, uma lengalenga parva, estridente, sempre igual. A princípio resmungava. Depois 

acostumou-se ao fadário, e até estimava o despertador, só para ter o prazer de saborear os lençóis. Mas 

naquele dia foi o doutor que lhe bateu no ferrolho. Andavam quase de mal desde a última lição. 
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Mandara-lhe buscar um ovo, e quebrara-o nos dentes, sem querer. E vai logo um puxão valente de 

orelhas, sem dó nem piedade! Apesar de ressentido por semelhante injustiça, ergueu-se. Comeu a broa 

e partiu atrás dele. De repente, já nos montes do Pioledo, ouviu um ruído de coisa que levanta voo, 

seguido de um estrondo de estarrecer. Que ricos tempos! Fugira tão espavorido, tão desvairado, que 

batera de encontro à cepa de uma giesta! Cheio de paciência, e até com certa ternura, o dono, então, 

chamou-o, acariciou-o, incutiu-lhe confiança: 

 - Não tenhas medo, maluco! Sossega, que ninguém te faz mal! 

 Depois mostrou-lhe no chão um passarolo morto. 

 - Nero, boca lá, boca! 

 Era para buscar aquilo, pelos vistos... Desconfiado, chegou-se ao pé 

 - Traz cá!... 

 O bicharoco estava realmente defunto. Deitou-lhe os dentes. O que era a inocência! Tinha 

cócegas na boca!... De repente, um cheiro forte, penetrante e doce inundou-lhe as ventas, o estômago, 

o corpo inteiro! Foi a primeira hora de sua vida... Depois disso é que os montes começaram a dizer-lhe 

coisas que até ali nem de longe poderia suspeitar. Só então ficou a saber que por eles a cabo, nas 

manhãs doiradas e calmas de janeiro, era um louvar a Deus de perdizes... E que não havia nada melhor 

no mundo do que senti-los frios e firmes sob as patas, quando o sangue fervia nas veias e o instinto 

pedia asas ao vento. Colado àquela dureza gelada, a rastejar e a tremer de emoção, a vida sabia-lhe à 

maior das venturas. Talvez que em certas ocasiões devesse caçar doutra maneira. Ser mais despachado. 

Mas sentia as malvadas à frente do nariz e sumia-se no chão, nem sabia se a esconder-se, se a 

prolongar o prazer. Porque a princípio ainda cuidou que conseguiria assim agarrar alguma. Depois, 

não. Finas como órgãos, no melhor da festa punham-se na alheta. E perdeu as ilusões. Apesar disso, 

nunca deixara de se encolher, de tentar disfarçar o corpo sempre que farejava perto, e, muitas vezes, 

tão estacado ficava, que era preciso o dono empurrá-lo com a ponta da bota grossa. 

 - Entra, Nero, entra lá... Deita fora! 

 Não arrancava. Continuava pregado ao terreno, a namorar a imagem adivinhada, a encantá-la 

com os olhos ávidos e, sobretudo, a fruir quele gozo de sentir o coração pulsar de encontro às fragas. 

 Até que uma ordem mais impaciente lhe diziam que eram horas. Dava a pancada. E ficava-se 

depois a olhar a manhosa erguer-se apressada, rumorosa, e cair daí a pouco, já passada ou feita num 

molho. Entrava de novo em ação. Num pronto, entregava a pobre ao dono, tal como encontrara caída – 

viva ou morta. Nunca um gesto sequer de piedade. Disso pesava lhe agora a consciência. Se estavam 

de ponta-de-asa, as desgraçadas fugiam, gemiam, quase tinham voz de gente a pedir compaixão. Nem 

a alma lhe bolia. A esse respeito, fora sempre surdo e cego. Muitas vezes pensava se não seria por essa 

razão que lhe acontecera a desgraça do Soitinho! Ninguém as fez que não as pague... Bem que 

desconfiara logo do outro caçador. Aquele jeito de pegar na arma não lhe merecia confiança, não. Mas 

mandava quem podia... Segue-se que estavam ainda praticamente a sair de casa, quando um cheiro a 

perdigão lhe entrou em faca pelo nariz. Estacou ali mesmo, no meio da estrada, voltado para a 

ribanceira. Ainda se lembrava perfeitamente de ter ficado com a pata direita no ar, paralisada. Depois, 

a tirar os ventos, foi andando cautelosamente. Até que se encontrou a dois palmos de seu velho 

conhecido. Era um patriarca manhoso, de esporões em rosário pelas pernas acima, que há anos lho 

moía a paciência. Três vezes – em três épocas sucessivas – o pusera a tiro ao patrão, sem valer de 

nada. O velhaco abria as asas, deixava o chumbo passar, e, sem ninguém mais a afligi-lo, ficava à 

larga, a criar unto. Desta feita, porém, a coisa fiava doutra maneira. Iam dois, e pudera preveni-los a 

tempo e horas. E estava então com o focinho em cima do excomungado, quando, o parvo da carroçeta 

lhe manda um tiro à cabeça! Ficou ali como morto, e ainda por maior desgraça a ouvir a risada 

escarninha do albarrão, ao dobrar o cerro, são e salvo! Trinta anos que durasse, não se esqueceria 

nunca daquela hora. Todo o caminho ao colo do doutor, depois de lhe ouvir dizer: 
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 - Uma estupidez destas, só tinha uma resposta... Duas semanas de molho, e, diga-se a verdade, 

também de ternuras, de cuidados, de comidinha da boa. Por fim la arribou, e a brincadeira ficou-lhe de 

emenda. Nunca mais correu a foguetes. Quem quer que fosse, podia chamar e assobiar à vontade. Nem 

se mexia. Às vezes, rilhadinho de vício. Mas não ia. Esperava pelo dono, que atirava quando devia, e 

vamos indo!. Errar, todos erravam, infelizmente. Ainda estava para nascer o primeiro que pudesse 

gabar do contrário. Pelo menos à sua frente... Pexotices de uma pessoa se benzer! Mas, enfim, o dono 

não era lá dos piores, e largava o tiro na altura própria, honradamente, quando elas repinicavam as 

castanholas no ar. Por isso, aguardava que viesse. 

 Nem as férias do fadista o comoviam, a sugerir-lhe outras caçadas de menos risco que 

poderiam juntos pela freguesia... Era um cão que se respeitava, que tinha dignidade. Borgas dessas 

eram lá com rafeiros, com jecos do fado e do mundo. O que não quer dizer que fosse nenhum maricas! 

Tratava de arranjar a vida ( a sua vida particular) sem dar nas vistas e sem acompanhamentos, que 

acabavam sempre em cenas desagradáveis. Não que fosse medo a qualquer dos rufias que costumam 

aparecer nessas ocasiões. Se acontecia ver-se metido nelas, batia-se ali como um homem, até que as 

coisas ficassem esclarecidas. Tocava a quebrados, dava a matar. E nunca ficara do lado dos vencidos! 

Pelo contrário. Procurava, contudo, afastar-se de rixas e contendas. E dissera sempre que não ao 

amigo, por sinal um belíssimo animal, apesar da baixa extracção. Morrera há um ano, o desgraçado. 

Que fazia! A guarda espalhou as bolas, e foi a eito. Valeu-lhe a ele estar à argola nessa data. Senão, era 

uma vez um Nero. Que, para chegar à miséria presente, antes tivesse morrido também. Ao menos 

deixava saudades. Assim, acabava de velhice, podre por dentro, a meter fastio a toda gente. Se então o 

levasse o diabo, não haviam de faltar lamúrias e lágrimas naquela casa. Agora, lia nos olhos de todos o 

desejo de que partisse o mais depressa possível para dar lugar a outro... E quem seria o o felizardo, que 

lhe herdaria o ninho? Quem viria ouvir as longas conversas à lareira, no inverno, quando a chuva 

escorregava dos beirais e o vento norte soprava? Tanto pensara no filho, no seu Jau, para o render ali! 

Mas o raio herdara os defeitos da mãe: mau nariz e um pouco de sofreguidão. Não se aguentava com 

elas ao pé. Lá no abocar e trazer à mão, saíra ao lençol de cima: nem sequer o ovo da educação 

quebrara. Uns dentinhos de veludo. A alegria que tivera a primeira vez que o viu amarrado junto de sí! 

Deitou-lhe o canto do olho, e o pequeno parecia uma estátua: teso, esticado, o rabo como uma seta... 

Nos montes de Queda, lembrava-se bem. Iam a mata-cavalos num rasto, quase sem tomar respiração. 

 - Mais devagar, rapaz, mais devagar... 

 Mas o demônio tinha os nervos da mãe. Puxava como um dragão pela encosta acima. E ele 

seguia-o no andamento, a tentar encobrir o estabanado. 

 - Calma! Calma! 

 Nada! Aquele cheiro arrastava-o, endoidecia-o. 

 - Isto não vai a matar, homem de Deus… 

 Até que chegaram perto do bando. Fez-lhe sinal, estacou, e o garoto ficou-se também. Mas, as 

perdizes saltavam e, quando o dono chegou, deu com o nariz no sedeiro. À noite, uma grade às costas, 

coisa que não acontecia há anos. E ao cabo de mais três ou quatro dias de experiência, o doutor deu-o 

a um aldeagante de Jurlais. Viera vê-lo uma vez, pelo S. Miguel. Pediu-lhe a benção e contou. Até 

fominha! Depois lá se foi, coitado. E podia estar ali a receber-lhe o último suspiro e a herdar-lhe o 

ninho de musgo. Sempre era ter alguém da família ao lado. Assim, morria sozinho, tristemente. Nem o 

ordinário do galo, com quem tanta paciência tivera, nem esse vinha! Andava pelo quinteiro, muito 

asno, muito parvo, como se mesmo a dois passos não estivesse a acontecer aquela grande desgraça. É 

certo que também ele, Nero, vira morrer o gato, um sem-número de frangos e galinhas, e cada ano seu 

porco; sem o menor estremecimento. A verdade acima de tudo. Mas, desta vez, o caso mudava de 

figura: finava-se um cão, um cão de caça, um navarro legítimo! Ingratidões... Porque, apesar de 

perdigueiro, quem tinha ladrado aos lobos, à raposa e à doninha, quando na capoeira parecia a semana 
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santa?! Ele. Ele, Nero que entregava a alma ao Criador, ali, desdentado, com as urinas em sangue, 

cego duma vista... E o que ele fora na mocidade! Ágil, asado, até mesmo toleirão... Os enganos do 

mundo! 

 Lá dentro frigiam carne. Ouvia bem o chorriscar da gordura na sertã Dantes, seria o bastante 

para lhe correr a baba pela barbelas abaixo. Agora, só a lembrança de torresmos dava-lhe volta ao 

estômago. Uma perfeita ruína! Estava podre por dentro e por fora… Raio de vida! E o malandro do 

galo a galar a galinha! Tivesse ele procedido doutra maneira, quando o parvo era frangote, e já então 

cheio de proa, e não estaria agora o demo a fazer-lhe macaquices. Mas era feio um navarro dar um 

apertão num frango. Saiba um homem respeitar-se. Que grande dor de cabeça!... Que peso medonho 

na arca do peito!... E o corpo mole, sem acção… 

 Aí vinha a patroa nova observar o andamento daquilo… 

 Fechou os olhos. Sempre gostava de ouvir o que diria quando o visse como morto… 

 Ela chegou-se e ficou silenciosa. 

 Por uma fresta das pestanas espreitou-lhe a cara. 

 Chorava. Desceu novamente as pálpebras, feliz. 

 E à noite, quando o luar dava em cheio na telha vã da casa, e os montes de S. Domingos, lá 

longe, pareciam já ter saudade das suas patas seguras e delicadas, quando o cheiro da última perdiz se 

esvaiu dentro de si, quando o galo cantou a anunciar a manhã que vinha perto, quando a imagem do 

filho se lhe varreu do juízo, fechou duma vez os olhos e morreu. 
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Anexo IV 

 
Cegarrega 

 

Miguel Torga 

 É difícil. Isto de começar num monturo, e só parar na crista dum castanheiro, tem que se lhe 

diga. É preciso percorrer um longo caminho. Embrião, larva, crisálida... Todas as estações do íngreme 

calvário da organização. Animada pelo sopro da vida, a matéria necessita do calor dum ventre. Antes 

dessa íntima comunhão, desse limbo purificador, não poderá ter forma definitiva. Custa. Mas a lei 

natural é inexorável. Exige consciência de cosmos antes da consciência de ser. O calor dá no ovo. 

Aquece-o e amadurece-o. A casca quebra. Depois... Ah, depois é essa descida ao húmus, essa 

existência amorfa, nem germe, nem bicho, nem coisa configurada. Largos dias assim. Até que 

finalmente em cada esperança de perna nasce uma perna, e cada ânsia de claridade é premiada com 

dois olhos iluminados. Cresce também uma boca onde a fome a reclama, e surgem as asas que o sonho 

deseja... 
 É difícil, mas vai. Desde que haja coragem dentro de nós, tudo se consegue. Até fazer parte do 

coro universal. 
 - Já hoje ouvi a cigarra... 
 - É tempo dela. 
 Nenhuma palavra de apreço pela dureza do caminho andado. Paciência. O teatro do mundo 

tem palco e bastidores. As palmas da plateia festejam somente os dramas encenados. Que remédio, 

pois, senão a gente resignar-se e aceitar as sínteses levianas. Nascia do tempo. Muito bem. Ninguém 

mais ficaria a conhecer a fundura dos abismos em que se debatera. Protoplasma, lagarta, ninfa... Quase 

que sentia ainda no corpo as fases da transfiguração. Mas pronto, chegara! Agora era receber o calor 

do presente, e cantar. Cantar o milagre da anódina e conseguida ascensão. E cantava. 
 A primavera estava no fim e o estio ia começar. As cerejas pontuavam a veiga de sorrisos 

vermelhos. As searas, gradas de generosidade, aloiravam. Contentes, os ramos relaxavam de vez os 

músculos crispados, já esquecidos das ventanias do inverno. Havia penugens de esperança em cada 

ninho. Mas não era a doçura das seivas, a paz vegetal ou animal que saudava. Vencera todos os 

obstáculos dum árido caminho, sem a ajuda de ninguém. No fim do esforço, nem sequer essa vitória 

via reconhecida. Por isso, nada devia aos outros, e nada lhes daria, a não ser a beleza daquele hino 

gratuito. 
 Ainda no rés-do-chão das metamorfoses, apetecera-lhe contemplar dum alto miradoiro o berço 

nativo. E começou a subir, a subir, a subir sempre. Depois, serenamente, olhou. Nesse momento, 

porém, um raio quente de sol caiu-lhe amorosamente sobre o dorso. Contraiu-se de volúpia. E, da 

plenitude que a empolgou, ergueu-se a voz de triunfo. Não era a vontade que a fazia vibrar. Era o 

corpo, possesso de contentamento, que, num espasmo total, estridentemente glorificava a própria 

perfeição atingida. 
 - Até azamboa a gente! 
 O senhor camponês, a reclamar. Suado e soturno, a mourejar de manhã à noite, queria silêncio 

à volta. Tapasse os ouvidos! Nenhuma força humana ou desumana a faria calar. Com que razão? 
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Porquê?Porque a fome era triste, os dias passavam velozes, e urgia ajudar a natureza a ser pródiga? 

Imaginem!Pois que aproveitasse as horas, os minutos e os segundos, num anseio insaciável de fartura. 

Ela continuaria ali, preguiçosa, imprevidente, num desafio sonoro à sensatez. 
 - Muita alegria tem tal bicho! 
 - A alegria passa-lhe… É deixar vir o inverno… 
 A pressurosa formiga! A coitada! Como se trabalhar fosse um destino! 
 - E temo-lo aí, não tarda muito. 
 Evidentemente. Mas que lhe importava? A escolha estava feita. Que as folhas do calendário, 

como as das árvores, fossem caindo, e que os ceifeiros lançassem as gadanhas ao trigo maduro, numa 

condenação de galerianos. Que nas tulhas se acumulassem toneladas de grão. Ao lado dos celeiros 

atestados, ficaria um celeiro vazio. Um símbolo de inquebrantável confiança. 
 - Mas em quê? - perguntava um pardal suspicaz. 
 Outro que não compreendia. Outro que só concebia a existência a saltar de migalha em 

migalha. 
 - Chega-lhe, Cega-Rega! 
 O Poeta! Louvado seja Deus! Até que enfim lhe aparecia um irmão!... Um irmão que sabia 

também que cantar era acreditar na vida e vencer a morte. 
 A morte que a espreitava já, com os olhos frios do Outubro... 
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Anexo V 

 
Vicente 

 

Miguel Torga 
 

 Naquela tarde, à hora em que o céu se mostrava mais duro e mais sinistro, Vicente abriu as 

asas negras e partiu. Quarenta dias eram já decorridos desde que, integrado na leva dos escolhidos, 

dera entrada na Arca. Mas desde o primeiro instante que todos viram que no seu espírito não havia 

paz. Calado e carrancudo, andava de cá para lá numa agitação contínua, como se aquele grande navio 

onde o Senhor guardara a vida fosse um ultraje à criação. Em semelhante balbúrdia - lobos e cordeiros 

irmanados no mesmo destino -, apenas a sua figura negra e seca se mantinha inconformada com o 

procedimento de Deus. Numa indignação silenciosa, perguntava: - a que propósito estavam os animais 

metidos na confusa questão da torre de Babel? Que tinham que ver os bichos com as fornicações dos 

homens, que o Criador queria punir? Justos ou injustos, os altos desígnios que determinavam aquele 

dilúvio batiam de encontro a um sentimento fundo, de irreprimível repulsa. E, quanto mais inexorável 

se mostrava a prepotência, mais crescia a revolta de Vicente. 
 Quarenta dias, porém, a carne fraca o prendeu ali. Nem mesmo ele poderia dizer como descera 

do Líbano para o cais de embarque e, depois, na Arca, por tanto tempo recebera das mãos servis de 

Noé a ração quotidiana. Mas pudera vencer-se. Conseguira, enfim, superar o instinto da própria 

conservação, e abrir as asas de encontro à imensidão terrível do mar. 
 A insólita partida foi presenciada por grandes e pequenos num respeito calado e contido. 

Pasmados e deslumbrados, viram-no, temerário, de peito aberto, atravessar o primeiro muro de fogo 

com que Deus lhe quis impedir a fuga, sumir-se ao longe nos confins do espaço. Mas ninguém disse 

nada. O seu gesto foi naquele momento o símbolo da universal libertação. A consciência em protesto 

activo contra o arbítrio que dividia os seres em eleitos e condenados. 
 Mas ainda no íntimo de todos aquele sabor de resgate, e já do alto, larga como um trovão, 

penetrante como um raio, terrível, a voz de Deus: 
 – Noé, onde está o meu servo Vicente? 
 Bípedes e quadrúpedes ficaram petrificados. Sobre o tombadilho varrido de ilusões, desceu, 

pesada, uma mortalha de silêncio. 
 Novamente o Senhor paralisara as consciências e o instinto, e reduzia a uma pura passividade 

vegetativa o resíduo da matéria palpitante. 
 Noé, porém, era homem. E, como tal, aprestou as armas de defesa. 
 – Deve andar por aí... Vicente! Vicente! Que é do Vicente?! 
 Nada. 
 – Vicente!... Ninguém o viu? Procurem-no! 
 Nem uma resposta. A criação inteira parecia muda. 
 – Vicente! Vicente!. Em que sítio é que ele se meteu? 
 Até que alguém, compadecido da mísera pequenez daquela natureza, pôs fim à comédia. 
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 – Vicente fugiu... 
 – Fugiu?! Fugiu como? 
 – Fugiu... Voou... 
 Bagadas de suor frio alagaram as têmporas do desgraçado. De repente, bambearam-lhe as 

pernas e caiu redondo no chão. 
 Na luz pardacenta do céu houve um eclipse momentâneo. Pelas mãos invisíveis de quem 

comandava as fúrias, como que passou, rápido, um estremecimento de hesitação. 
 Mas a divina autoridade não podia continuar assim, indecisa, titubeante, à mercêda primeira 

subversão. O instante de perplexidade durou apenas um instante. Porque logo a voz de Deus ribombou 

de novo pelo céu imenso, numa severidade tonitruante. 
 – Noé, onde está o meu servo Vicente? 
 Acordado do desmaio poltrão, trémulo e confuso, Noé tentou justificar-se. 
 – Senhor, o teu servo Vicente evadiu-se. A mim não me pesa a consciência de o ter ofendido, 

ou de lhe haver negado a ração devida. Ninguém o maltratou aqui. Foi a sua pura insubmissão que o 

levou... Mas perdoa-lhe, e perdoa-me também a mim... E salva-o, que, como tu mandaste, só o guardei 

a ele... 
 – Noé!... Noé!.... 
 E a palavra de Deus, medonha, toou de novo pelo deserto infinito do firmamento. 
 Depois, seguiu-se um silêncio mais terrível ainda. E, no vácuo em que tudo parecia 

mergulhado, ouvia-se, infantil, o choro desesperado do Patriarca, que tinha então seiscentos anos de 

idade. 
 Entretanto, suavemente, a Arca ia virando de rumo. E a seguir, como que guiada por um piloto 

encoberto, como que movida por uma força misteriosa, apressada e firme – ela que até ali vogara 

indecisa e morosa ao sabor das ondas –, dirigiu-se para o sítio onde quarenta dias antes eram os 

montes da Arménia. 
 Na consciência de todos a mesma angústia e a mesma interrogação. A que represálias 

recorreria agora o Senhor? Qual seria o fim daquela rebelião? 
 Horas e horas a Arca navegou assim, carregada de incertezas e terror. Iria Deus obrigar o 

corvo a regressar à barca? Iria sacrificá-lo, pura e simplesmente, para exemplo? Ou que iria fazer? E 

teria Vicente resistido à fúria do vendaval, à escuridão da noite e ao dilúvio sem fim? E, se vencera 

tudo, a que paragens arribara? Em que sítio do universo havia ainda um retalho de esperança? 
 Ninguém dava resposta às próprias perguntas. Os olhos cravavam-se na distância, os corações 

apertavam-se num sentimento de revolta impotente, e o tempo passava. Subitamente, um lince de 

visão mais penetrante viu terra. A palavra, gritada a medo, por parecer ou miragem ou blasfémia, 

correu a Arca de lês a lês como um perfume. 
 E toda aquela fauna desiludida e humilhada subiu acima, ao convés, no alvoroço grato e 

alentador de haver ainda chão firme neste pobre universo. 
 Terra! Nem planaltos, nem veigas, nem desertos. Nem mesmo a macicez tranquilizadora dum 

monte. Apenas a crista de um cerro a emergir das vagas. Mas bastava. Para quantos o viam, o pequeno 

penhasco resumia a grandeza do mundo. Encarnava a própria realidade deles, até ali transfigurados em 

meros fantasmas flutuantes. Terra! Uma minúscula ilha de solidez no meio dum abismo movediço, e 

nada mais importava e tinha sentido. 
 Terra! Desgraçadamente, a doçura do nome trazia em si um travor. Terra... Sim, existia ainda o 

ventre quente da mãe. Mas o filho? Mas Vicente, o legítimo fruto daquele seio? 
 Vicente, porém, vivia. À medida que a barca se aproximava, foi-se clarificando na 
lonjura a sua presença esguia, recortada no horizonte, linha severa que limitava um corpo, 
e era ao mesmo tempo um perfil de vontade. 
 Chegara! Conseguira vencer! E todos sentiram na alma a paz da humilhação vingada. 
 Simplesmente, as águas cresciam sempre, e o pequeno outeiro, de segundo a segundo, ia 

diminuindo. 
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 Terra! Mas uma porção de tal modo exígua, que até os mais confiados a fixavam 

ansiosamente, como a defendê-la da voragem. A defendê-la e a defender Vicente, cuja sorte se ligara 

inteiramente ao telúrico destino. 
 Ah, mas estavam «rotas as fontes do grande abismo e abertas as cataratas do céu»! E homens e 

animais, começaram a desesperar diante daquele submergir irremediável do último reduto da 

existência activa. Não, ninguém podia lutar contra a determinação de Deus. Era impossível resistir ao 

ímpeto dos elementos, comandados pela sua implacável tirania. 
 Transida, a turba sem fé fitava o reduzido cume e o corvo pousado em cima. Palmo a palmo, o 

cabeço fora devorado. Restava dele apenas o topo, sobre o qual, negro, sereno, único representante do 

que era raiz plantada no seu justo meio, impávido, permanecia Vicente. Como um espectador 

impessoal, seguia a Arca que vinha subindo com a maré. Escolhera a liberdade, e aceitara desde esse 

momento todas as consequências da opção. Olhava a barca, sim, mas para encarar de frente a 

degradação que recusara. 
 Noé e o resto dos animais assistiam mudos àquele duelo entre Vicente e Deus. E no espírito 

claro ou brumoso de cada um, este dilema, apenas: ou se salvava o pedestal que sustinha Vicente, e o 

Senhor preservava a grandeza do instante genesíaco – a total autonomia da criatura em relação ao 

criador -, ou, submerso o ponto de apoio, morria Vicente, e o seu aniquilamento invalidava essa hora 

suprema. A significação da vida ligara-se indissoluvelmente ao acto de insubordinação. Porque 

ninguém mais dentro da Arca se sentia vivo. Sangue, respiração, seiva de seiva, era aquele corvo 

negro, molhado da cabeça aos pés, que, calma e obstinadamente, pousado na derradeira possibilidade 

de sobrevivência natural, desafiava a omnipotência. 
 Três vezes uma onda alta, num arranco de fim, lambeu as garras do corvo, mas três vezes 

recuou. A cada vaga, o coração frágil da Arca, dependente do coração resoluto de Vicente, estremeceu 

de terror. A morte temia a morte. 
 Mas em breve se tornou evidente que o Senhor ia ceder. Que nada podia contra aquela vontade 

inabalável de ser livre. 
 Que, para salvar a sua própria obra, fechava, melancolicamente, as comportas do céu. 
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