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APRESENTAÇÃO

PAULO SERRA

Presidente do GT de Retórica da Sopcom

O presente livro tem origem numas jornadas sobre Retórica e Política que
tiveram lugar na Faculdade de Artes e Letras da Universidade da Beira Inte-
rior durante o dia 30 de maio de 2014. A organização das Jornadas coube ao
Grupo de Trabalho (GT) de Retórica da Associação Portuguesa de Ciências
da Comunicação (Sopcom), que assim dava o primeiro passo para a concre-
tização do seu plano de atividades para o triénio 2014-16, aprovado aquando
da realização do último congresso da referida associação.

De facto, o plano então aprovado pelos membros do GT prevê a realização
de duas jornadas, uma sobre Retórica Política e outra sobre Retórica Jurídica,
seguidas da publicação das respetivas atas. Visa-se, com tais atividades, apro-
fundar não só a investigação em Portugal sobre estas áreas, mas também a
publicitação e o conhecimento das mesmas entre investigadores, estudantes e
cidadãos em geral falantes da língua portuguesa.

Para além da parte propiamente científica, a que nos referiremos mais à
frente, as jornadas sobre Retórica e Política foram a ocasião escolhida para
uma singela homenagem por parte de colegas, amigos e familiares ao inves-
tigador Américo de Sousa, falecido em dezembro de 2012, que foi membro
fundador do GT de Retórica e seu vice-coordenador durante vários anos. Na
homenagem, presidida por António Fidalgo – que reunia, na altura da mesma,
a tripla qualidade de Reitor da UBI, Diretor do Labcom e ex-orientador de
Doutoramento de Américo de Sousa, que já orientara no Mestrado –, este res-
saltou, entre outros aspetos, a pertença daquele como investigador ao Labc-
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2 Retórica e Política

Com, de que foi um dos membros fundadores, a sua qualidade de “grande
aluno” – “Muitas vezes fala-se dos grandes mestres, mas também temos que
falar dos grandes alunos, aqueles que dão sentido à vida de um professor” –,
e também a sua verdadeira paixão pela retórica aristotélica, de que se tornou
um acérrimo defensor, “mais aristotélico que o próprio Aristóteles”.1

No que se refere já à parte propiamente cientifica do evento, ela materiali-
zou-se na apresentação e discussão de um conjunto de comunicações subordi-
nadas a dois grandes temas, o das Tecnologias e o dos Discursos, precedidos
de uma Abertura de caráter mais fundador e englobante.

São precisamente esses temas/seções que dão títulos aos capítulos do li-
vro, que inclui os seguintes textos: I. Abertura: Manuel Alexandre Jr. (UL),
“Retórica política na Antiguidade Clássica: Isócrates e Demóstenes”; II. Tec-
nologias: José Gomes Pinto (ULHT-Lisboa), “Uma retórica da técnica”; Ivone
Ferreira (IPV), “A construção da imagem do político”; António Bento (UBI),
“A Voz de Salazar”; III. Discursos: Rafael Gomes Filipe (ULHT-Lisboa), “A
Retórica Política na tragédia de Shakespeare Júlio César”; Paulo Serra (UBI),
“A credibilidade politica na sociedade mediatizada”; Tito Cardoso e Cunha
(UBI), “Retórica da Novilíngua”.

Não se justificando aqui fazer uma análise, ainda que sumária, de cada
um dos textos – até porque os seus títulos falam por si –, diremos apenas que,
no seu conjunto, eles procuram obedecer a um conjunto de requisitos que nos
pareceram fundamentais:

– Caraterizar a Retórica Política em diversos momentos históricos (An-
tiguidade, Idade Moderna, Contemporaneidade), assinalando quer as
continuidade quer as ruturas de um para outro desses momentos;

– Discutir as relações complexas entre Retórica Política e Tecnologia,
procurando iluminar os efeitos da segunda na primeira, mas também
os usos da primeira pela segunda;

– Analisar os vários recursos discursivos postos em jogo pela/na Retórica
Política, incluindo as “figuras de estilo”, mas não se limitando a elas.

1 Silva, R.P. (2014, 4 de junho). Américo de Sousa homenageado nas jornadas de Retórica.
Urbi et Orbi – Jornal Online da UBI, da Região e do Resto. Consultado em 4 de junho de
2014, em www.urbi.ubi.pt.

www.livroslabcom.ubi.pt

http://www.urbi.ubi.pt/pag/12546
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Paulo Serra (Org.) 3

Longe de se pretender como exaustivo em relação às questões de que trata,
este livro deve ser visto como uma primeira abordagem de uma área, a Retó-
rica Política, em relação à qual as referências não abundam entre nós. E, por
conseguinte, como o primeiro passo de um caminho que outros investigadores
e estudantes de doutoramento e mestrado poderão/deverão seguir num futuro
próximo.

Livros LabCom
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Retórica política na Antiguidade Clássica: Isócrates e
Demóstenes

Manuel Alexandre Júnior
Centro de Estudos Clássicos, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa

Abstract: Ancient rhetoric was extremely fluid in concept as well as in
the use of its conventions. According to most of the teachers of rhetoric,
knowledge of rhetorical theory was deemed absolutely necessary, and
this knowledge was organized into a system in order to accomplish a
practical purpose. For Aristotle, as for the Sophists in general, rhetoric
is a set of conventions used for persuasion as neutral act. But for Iso-
crates, it is an ethical tool that should be used for the defense of noble
causes as true philosophy. This is the ideal we find in his paideia for
accomplishing the Hellenic dream of educating all Greeks in the ethi-
cal values that give meaning to life in society. As I see it, this is also
the ideal that inspired Demosthenes, the most celebrated orator of An-
tiquity. Isocrates, a master-teacher far from the multitudes, was wholly
logos, verbum, Word. Demosthenes, the great orator ever-present at the
assemblies, was wholly action. Two politicians of grand stature in the
Athenian society of mid-fourth century B.C.; ideologically distinct, but
fighting for common ethical values in the political arena: one, as educa-
tor ethically teaching logos in mind as well as in persuasive elaboration;
the other, as political agent and eloquent orator in defense of his people
and country-land. Although time gave more reason to Isocrates than to
Demosthenes, both complement each other covering the theoretical and
practical exercise of political eloquence.

Keywords: rhetoric, ethical rhetoric, political rhetoric, Isocrates, De-
mosthenes.

É enorme o caudal de sabedoria que a retórica antiga nos transmite. Ensi-
na-nos não só as estratégias lógicas do discurso nas suas mais diversas for-
mulações, como também nos leva a reflectir sobre o texto, no fundo como na

Retórica e Política , 7-33
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8 Manuel Alexandre Júnior

forma, na sua função argumentativa tanto de persuasão como de expressão e
expressividade oratória, no modo de o interpretar e lhe fazer crítica literária
(Eire, 2003, p. 109).

Muito antes de haver rádio, televisão, cinema, computadores ou mesmo a
imprensa, as pessoas dependiam do canto, da dança, dos jogos e dos discur-
sos para se informarem e ludicamente se recrearem. Os poetas, supostamente
inspirados pelas Musas, foram os primeiros educadores da Grécia (Jaeger,
1943-1945, pp. 76, 219). Foi na literatura grega mais antiga que se plasmou
todo um conjunto de estratégias e regras pré-retóricas que a memória registou,
e o ensino oral acabou por consagrar e perpetuar. Esses tópicos de argumen-
tação e figuração foram sendo armazenados nos arsenais da memória para, na
ocasião e tempo certos, se voltarem a usar por uma espécie de cultores da ora-
lidade, autodidactas transformados com a experiência em inspirados oradores
e, depois, por força dessa mesma experiência, em sábios mestres de oratória
prática.1

Os poemas homéricos são disso um testemunho exemplar, repletos de dis-
cursos que são autênticos paradigmas de arte oratória. Conselhos, assem-
bleias, e discursos são uma constante, tanto na Ilíada como na Odisseia. Pois,
falar bem era tão importante para o herói como combater bem. Fénix, por
exemplo, acompanhou Aquiles por ordem de seu pai Peleu, para que “o ensi-
nasse a falar bem e a realizar grandes feitos” (9.443).

O discurso de Ulisses (Il. 9.225-306) já reflecte na essência as regras da
arte oratória conforme instruídas séculos depois na retórica forense e delibe-
rativa (Quintiliano 10.1.47). E o de Aquiles também (Il. 9.308-429). São
modelos em miniatura de orações bem estruturadas e fundamentadas. As par-
tes do primeiro são: exórdio (225-231); narração (232-248); argumentação
(249-299); peroração (300-306). Ulisses começa o seu discurso brindando
em honra de Aquiles; fazendo o que no proémio se recomenda: agradar ao
ouvinte, chamar-lhe a atenção, e torná-lo receptivo.2

1 “A figura dominante da cultura helénica foi o orador. As pessoas encontravam satisfação,
estímulo intelectual, inspiração ética e deleite estético ouvindo discursos, e era a perícia na arte
do discurso público que abria caminho para a fama.” (Osborn, 1997, p. 72).

2 No proémio pretende-se estabelecer o prepon (a concordância harmónica entre a causa e
as pessoas interessadas nela; pretende-se dispor bem o auditório e influenciá-lo desde o prin-
cípio. As fórmulas proemiais recomendadas são as seguintes: despertar a atenção, captar a
simpatia/piedade, captar a benevolência/colaboração. O orador é de confiança, reconhece o
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Retórica política na Antiguidade Clássica: Isócrates e Demóstenes 9

A resposta de Aquiles foi imediata e um tanto impulsiva. Parece que nem
se demorou a reflectir sobre o peso dos argumentos. Fica-se até com a im-
pressão de que não ouviu metade do apelo de Ulisses, que impaciente espe-
rava que este terminasse para também falar e reafirmar a ideia fixa e a decisão
rígida que desde o princípio tomara. Mas, à medida que o discurso avança,
vai ficando claro que ele ouviu tudo muito bem, e que até estava atento aos
pormenores da oferta de Agamémnon. Embora fortemente emocional, este

valor do ouvinte, regista a gravidade da situação. Na narração descreve a situação desesperada
em que os gregos se encontram. Emprega, para o efeito, o recurso à enargeia (euidentia). Mais
do que narrar, retrata, descreve: as inúmeras tochas ardentes dos troianos; o presságio favorá-
vel dado pelos raios de Zeus; a chama devoradora que ameaça engolir os navios. Todas estas
imagens de fogo são subtilmente calculadas para excitar a cólera de Aquiles em reverso. Com
a descrição que faz de Heitor – em seu assalto precipitado, arrogante e triunfalista aos navios
– Ulisses tenta despertar em Aquiles seus nobres sentimentos de honra, orgulho pátrio e amor
próprio, seus sentimentos de lealdade e patriotismo. A narração constitui o fundamento da
argumentação. Suas virtudes são: brevidade, clareza e credibilidade. Os géneros da narração
são: descrição, narração literal ou literária, digressão. A sua função é já persuadir, por três
vias: docere, delectare, mouere. Na confirmação, demonstração ou prova da sua tese, Ulisses
socorre-se de todos os meios possíveis de persuasão para convencer Aquiles. Ao aconselhá-lo:
Primeiro, tenta influenciar Aquiles, trazendo-lhe à memória o conselho do seu pai Peleu: que
deveria temperar seus impulsos, e evitar querelas inúteis. Este apelo à piedade filial era muito
importante numa sociedade patriarcal como a dos helenos na época micénica. Em segundo
lugar, enumera o longo catálogo de presentes que Agamémnon so dispõe a dar-lhe, se ele se
dispuser à reconciliação e regressar ao combate. Dos bens exteriores, os mais desejados são:
família respeitada, amigos leais, riqueza, honra, fama...Das virtudes pessoais: a saúde, a be-
leza e a força. Mas de todos, o que Ulisses realça é a riqueza: ouro, cavalos, escravos, e muitas
propriedades (sete trípodes, dez talentos de ouro, vinte caldeiras reluzentes, doze corceis, sete
mulheres da Lésbia, Briseida, riquezas sem conto, vinte troianas, uma filha por esposa sem
necessidade de a dotar, sete populosas cidades. Todas estas generosas ofertas eram a prova
acabada e a manifestação visível da humilhante e total capitulação de Agamémnon. De que
elementos de prova se serve Ulisses? Silogismo, exemplo, enumeração... Repare-se na sequên-
cia lógica do argumento: Foi a ti que o teu pai Peleu aconselhou: deves temperar teus impulsos
e evitar querelas inúteis. É a ti que Agamémnon oferece presentes muito valiosos se cederes
ao seu ingente apelo. Será tua a honra de venceres Heitor sozinho e salvares a Grécia. Ulisses
conclui o seu apelo com um argumento porventura ainda mais forte: Se Aquiles não podia
vencer a sua cólera contra Agamémnon, que ao menos considerasse a honra de sozinho vencer
Heitor e salvar a Grécia. Para o herói homérico a glória pessoal era o supremo bem. E por
isso Ulisses guarda o argumento mais forte para o final do seu discurso. A peroração tem três
finalidades: refrescar a memória, influir nos afectos, convencer e levar à acção. Sua principal
virtude: a brevidade.
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10 Manuel Alexandre Júnior

discurso apresenta-se de igual modo bem estruturado e em três partes: proé-
mio (308-314); argumentação (315-420); epílogo (421-429).3

3 No seu proémio (308-314), Aquiles afirma a obrigação moral de falar, usa múltiplos epí-
tetos elogiosos, e refere a determinação de falar com franqueza, dizendo que é odioso pensar
uma coisa e dizer outra; o que afinal é a postura de Agamémnon. O recurso aos tópicos da
honestas, dignitas, utilitas são bem visíveis. Na argumentação (315-420), Aquiles socorre-se
de seis estruturas de prova que a retórica clássica e helenística viriam a consagrar: o entimema
(Aristóteles), o epiquirema ou silogismo em três partes (Quintiliano 5.14.6), o raciocínio ló-
gico em cinco partes (Cícero, De inuentione 1.67), o argumento mais completo e perfeito, a
elaboração temática (Retórica a Herénio 2.28-30; 4.55-58), e a interrogação retórica. No pri-
meiro argumento (315-337), Aquiles parece estar mais determinado em declarar que nada o
irá demover da sua decisão. Começa como se nada tivesse ouvido de Ulisses. Diz que não
voltará ao combate porque ninguém lhe agradece ou o recompensa por colocar sua vida em
perigo, quando afinal Ulisses acabara de lhe enumerar o volume inexcedível de presentes com
que Agamémnon se dispunha a compensá-lo. Curiosamente, este primeiro elemento de prova
apresenta a estrutura de um argumento absoluto e completo, conforme instruído na Retórica
a Herénio 2.28-30. (1) Propositio: Nem o Atrida nem todos os dânaos me convencerão; (2)
Ratio: Já que não se agradece... e a mesma recompensa se dá a quem é ocioso e a quem se
dispõe a sacrificar a vida; (3) Confirmatio: Pois se outorga a mesma recompensa ao covarde e
ao valente, ao ocioso e ao esforçado; (4) Exornatio: (a) Simile: como a ave...também eu... (b)
Exemplum: Eu passo noites a fio sem dormir a combater esforçadamente... (3) Amplificatio:
doze cidades conquistei por mar e onze por terra... (d) Iudicatio: a estes deu recompensas
que conservam; eu sou o único de quem espoliou do melhor bem; (5) Complexio: Pois bem,
que a guarde e goze o prazer da sua companhia (ironia). No segundo argumento (338-345),
Aquiles reflecte sobre a justiça e a utilidade da guerra com uma série de interrogações retó-
ricas. Interroga-se sobre a razão da guerra em geral, e desta em particular: guerra irracional,
inútil e injusta, fundada no egoísmo dos homens. Interroga-se também sobre as reais intenções
de Agamémnon, que pensa comprar a honra de um herói com todos esses presentes. Quantas
mulheres deixadas viúvas para que um só homem recupere a sua! O terceiro argumento em
clímax (346-377), numa sequência de entimemas e interrogações retóricas, observa: Se é tão
grande a sua arrogância, então que se defenda sozinho com os demais, que trace com Ulisses
e os demais heróis a sua estratégia porque eu voltarei à minha pátria, que acorde com Ulisses
a defesa, pois muita coisa já fez sem a minha ajuda. Ou será que sem mim não pode conter
Heitor? pois comigo é que não vai contar. Regressarei amanhã mesmo. No quarto Argumento
(378-387), após contemplar a guerra na perspectiva certa, Aquiles não se deixa mais seduzir
pela atracção da honra pessoal. Há algo que lhe é mais caro do que a riqueza ou a honra:
a própria vida. O raciocínio que desenvolve é o seguinte: (1) Propositio: Quanto aos seus
presentes, são-me odiosos e sem valor. Valem tanto como um cabelo; (2) Propositionis appro-
batio: Pois ainda que me desse dez vezes, ou vinte vezes mais que os tesouros de Orcómeno
e Tebas; (3) Assumptio: ainda que me oferecesse tantos talentos de ouro quantos os grãos de
areia que há nas praias do mar ou no pó da terra... não me persuadiria; (4) Assumptionis ap-
probatio: pois tem primeiro de me pagar qualitativamente pela amarga humilhação por que me
fez passar. No quinto argumento (388-397), de novo sustenta que também não quer a sua filha
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Quintiliano, o grande educador romano do primeiro século, admirou sem
reservas essa eloquência da Grécia heróica, reconhecendo nela a própria per-
feição da oratória nascente. Diríamos que é a oratória antes da retórica, o que
pressupõe uma “pré-retórica”, uma “retórica avant la lettre”, anterior à sua
definitiva configuração como ciência do discurso.

Foi, porém, Péricles que estabeleceu a transição entre o período da elo-
quência espontânea e a eloquência erudita. Os únicos discursos a ele atribuí-
dos chegaram até nós pela pena de Tucídides, que colocou na sua boca três das
mais importantes peças oratórias que a sua obra contém (Tucídides, 1986),4

entre elas a “Oração Fúnebre”.
Essa tríade admirável de discursos apresenta bem a síntese da sua moti-

vação política, com especial destaque para o facto de que ele via no povo o
colaborador voluntário dos seus chefes, e não o instrumento cego das suas
ambições, e em Atenas a escola da Grécia. É bem conhecida a imagem que
um dia empregou, a propósito dos jovens soldados mortos na guerra: “O ano
acaba de perder a sua primavera” (Aristóteles, Rhetorica 1.7.34).

por esposa, ainda que fosse mais bela que a dourada Afrodite e mais bem prendada que Atena
de olhos flamejantes. A estrutura silogística é também a do ratiocínio ciceroniano. No sexto
argumento (398-420), ressalta enfim a estrutura de uma elaboração temática para sustentar que,
mais preciosa do que a riqueza é a vida, pois seu valor é inexcedível: (1) Res: Meu coração me
impele a viver tranquilamente; (2) Ratio: Pois a vida tem em si um valor superior ao que nos
possa advir da conquista de Troia ou de todos os presentes alcançados; (3) Pronuntiatio: Todos
esses bens prometidos se podem adquirir com esforço, trabalho e dinheiro; (4) Contrarium:
Mas não é possível prender a alma, (5) Amplificatio: pois, uma vez deixado o corpo...; (6)
Exemplum/iudicatio: a minha divina mãe, Tétis de pés de prata...; (7) Conclusio: Escolho este
último regressando a Ílion, e vos exorto...pois o poderoso Zeus a protege. Ao tomar enfim a
sua decisão, Aquiles emprega um dos tópicos mais comuns de Aristóteles: o de grau. Quando
alguém delibera sobre determinado curso de acção, nem sempre a escolha é entre o bem e o
mal; por vezes, a escolha faz-se entre um maior e um menor bem, ou entre um maior e um
menor mal. Aquiles interroga-se sobre qual deste bens é o maior e decide, preferindo a vida
à riqueza ou à glória, embora mais tarde venha a mudar de opinião. Também o epílogo (421-
429) segue a linha ciceroniana de argumentação: (1) Proposição em tom de exortação: mas
vão e declarem a minha mensagem aos chefes dos aqueus; (2) Razão: pois essa é a função dos
anciãos; (3) Confirmação: para que busquem em seu coração um plano melhor, o qual salve as
naus e o povo junto das belas naus; (4) Razão: pois esta ajuda que agora pensam alcançar não
a terão por causa da (enquanto durar a) minha ira; (5) Conclusão: Quanto a Fénix, que fique
aqui connosco a descansar, a fim de poder acompanhar-me amanhã à pátria, se quiser; mas não
contra a sua vontade.

4 Ver 1.140-146: “Os atenienses decidem ir à guerra”; 2.35-46: “Oração fúnebre”; 2.60-64.
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12 Manuel Alexandre Júnior

Atenas admirou em Péricles o seu primeiro orador porque a palavra dele
exerceu sobre os espíritos dos atenienses uma influência tão duradoira como
a própria independência. Pois se antes dele Atenas realizou grandes feitos, foi
sob a pressão das circunstâncias, os favores da fortuna e a sagacidade dos seus
chefes. Mas só com ele e por ele a cidade tomou consciência de si mesma, do
seu génio e do seu destino. Daí a razão para o nome de Péricles ficar ligado ao
século que o viu nascer. “Péricles governa Atenas, e Atenas marcha à cabeça
da Grécia” (Perrot, 1873, pp. 14-26).

Péricles é, por conseguinte, a ponte que liga o passado ao futuro e se ergue,
qual monumento vestido de glória, sobre a fronteira de dois mundos. De um
lado, temos a Grécia espontânea e poética. Do outro lado, temos a Grécia
que atinge a sua idade adulta de reflexão, a Grécia da prosa, da história, da
eloquência política, da filosofia e da ciência. Péricles foi, pois, a figura do
orador que governou pela palavra uma cidade livre e que assim contribuiu
para se mudarem os rumos da história (cf. Perrot, 1873, 23, 26, 44-46).

Foi na tradição oral que germinaram e se configuraram os padrões da cons-
trução e elaboração que viriam a enformar a retórica clássica.5 Modelos de
construção como o paralelismo, a antítese, a inclusão, o quiasmo, o encadea-
mento e a simetria concêntrica estão presentes em toda a literatura grega como
marcas indeléveis de uma cultura caracterizada pela interacção da oralidade
com a escrita; também figuras retóricas como o símile, a metáfora, a metoní-
mia, a anáfora, a antístrofe, o homeoteleuto e o clímax (cf. Harvey, 1998, pp.
1-118; Robbins, 1998, pp. 7-70). Mas não foi só a oralidade que preparou o
caminho para a retórica.

Das Matrizes Retóricas ao Império do Sublime Oratório

A democracia que se instalou em Atenas e o relativismo filosófico que os
sofistas opuseram ao dogmatismo dos pré-socráticos concorreram juntos para
o crescente império da retórica. A defesa dos valores fundamentais da pessoa
humana, tanto no plano do direito ao uso da palavra como no da liberdade de
expressão, determinou um número crescente de intervenções orais públicas no
palco das assembleias e dos tribunais. E este, por sua vez, obrigou a sociedade

5 O estudo dos padrões orais de construção na antiguidade foi particularmente desenvolvido
em torno de três áreas: teoria oral, análise epistolar, e análise retórica: a teoria oral, iniciada
com Milman Parry e Albert Lord; e a análise epistolar, com Paul Wendland e Adolf Deissmann.
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a organizar-se no sentido de proporcionar os melhores modelos de ensino e
aprendizagem da retórica; terreno propício à proliferação de logógrafos ou
redactores de discursos por encomenda, e retores ou professores de retórica
que ensinavam a compor e declamar discursos. Estes últimos educadores eram
em muitos casos pensadores que, no seu pendor para o relativismo filosófico,
defendiam uma via mais pragmática do pensamento e expressão: os chamados
sofistas, à cabeça dos quais se relevam figuras como a de Górgias, na segunda
metade do século V.6

De acordo com os sofistas, a retórica é mais pragmática do que epistemo-
lógica. Seria, no fundo, uma psicagogia, uma espécie de droga que arrasta a
alma e a seduz com seu deleite estético e sedutor (Eire, 2003. P. 121). Segundo
Górgias, nós apenas temos da verdade uma visão materializada em palavras e
não a realidade em si mesma; pois é pela magia da palavra (logos) que pen-
samos e explicamos a realidade. As palavras veiculam visões aproximadas da
realidade, mas não a própria realidade objectiva.7 E porque a linguagem não é
uma cópia fiel nem mesmo fiável da realidade, a filosofia deve simplesmente
abandonar a busca da verdade em termos absolutos e universais. O que pode e
deve é concentrar-se no uso da palavra, para com ela resolver os problemas do
contraditório no plano do consensual e provável, e encaminhar as almas para
soluções plausíveis no âmbito do que é justo, útil, conveniente e necessário,
mais com base em estratégias estéticas e psicológicas de sedução.

Mas essa não foi a visão que Platão e Aristóteles nos transmitiram da
retórica. Para Platão, o discurso deve versar sobre algo importante, e a tese que
o orador se propõe provar terá de ser demonstrada filosoficamente, mediante a
via dialógica que persuade a verdade e enobrece a alma do ouvinte. Segundo
ele, o ingrediente fundamental de todo o discurso retórico é a verdade que
apenas se alcança pelo reflexivo diálogo filosófico que se chama dialéctica.

6 Três abordagens se cruzaram, entretanto, na tradição retórica ao longo da sua longa his-
tória: a estilística, a aristotélica e a da comunicação em geral. (1) A abordagem estilística,
representada pela tradição sofística, é a mais redutora de todas. Define-se como um grupo de
técnicas linguísticas pelas quais se adorna o pensamento. (2) A abordagem aristotélica fixa-se
no campo argumentativo do discurso oratório, mas admite a sua aplicação aos demais géneros.
(3) A que contempla a retórica como arte aberta de comunicação abrange praticamente todas
as tipologias do discurso, tendo em Isócrates a sua principal fonte de inspiração.

7 Górgias, Encómio de Helena, B 11, 13 D-K; Sobre a natureza, ou seja sobre o não ser, B
3, 82 D-K.
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Antes de falar, o orador deve conhecer a verdade do que vai dizer. E, para a
conhecer, deve começar por estudar filosofia.

Para Aristóteles, nem a retórica é mera questão de estilo, nem o discurso
oratório é científico, dialéctico, poético ou mesmo sofístico. Ele próprio escre-
veu tratados ou partes de tratados para cada uma destas espécies de discurso
(Kinneavy 1971, p. 214). Segundo ele, o discurso retórico tem sobretudo a ver
com a lógica e a psicologia da argumentação política, forense e demonstrativa.
Por isso os seus cânones se fizeram sentir tão profundamente em quase toda a
história da educação.8 Mas ele não se ocupou da ética retórica como Isócrates
a entendia. Falou da ética do orador, da lógica do discurso e das emoções dos
ouvintes, mas não da retórica como arte pragmaticamente realista e objectiva,
tão exigente com a verdade como moral e eticamente rigorosa. Numa palavra,
não falou de uma retórica ética que tocasse a vida real na dinâmica profunda
da sua essência; que ensinasse, não só a compor discursos lógica e eticamente
persuasivos, psicologicamente tocantes, estética e expressivamente incisivos,
mas também eticamente comprometidos com os valores fundamentais que ali-
mentam e sustentam a salutar vida social da polis. O ingrediente necessário
para a construção da felicidade desta, ele o via na sua paideia.

A Retórica Política de Isócrates

Mais ou menos voltados para os domínios da retórica ou da filosofia, todos os
grandes educadores da antiguidade clássica concordavam que “a mestria do
logos qualifica o homem como líder”, mas não que a gestão política da coisa
pública se deve confiar ao bom orador ou ao dialéctico consumado (Perelman,
1979, p. 43). Conflitos de competência entre filósofos e retóricos os dividiam.
No seu apelo à verdade, contudo, até os primeiros se viam obrigados a re-
correr às técnicas desenvolvidas pelos segundos, à argumentação, fosse ela de
carácter mais dialéctico ou retórico (Perelman, 1970, p. 15). E Isócrates é um
bom exemplo desta tensão criadora.

8 Revisitados recentemente pelo fenómeno da chamada Nova Retórica. Ver Chaïm Perel-
man: L’empire rhétorique: Rhétorique et argumentation, Paris : Librairie Philosophique J.
Vrin, 1977; The New Rhetoric and the Humanities: Essays on Rhetoric and its Applications,
Boston, London: Reidel Publishing Company, 1979; e Chaïm Perelman & L. Olbrechts Ty-
teca, La nouvelle rhétorique: Traité de l’argumentation, 1958. Para uma síntese geral da teoria
aristotélica, ver a minha introdução à Retórica (Aristóteles, 2010).
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Para Isócrates, a retórica é fonte que inspira todos os saberes, pois se de-
dica ao ensino de “todas as formas de discurso em que a mente humana se
expressa” (Wagner, 1965, p. 183). Se ele questionou a retórica sofistica e a di-
aléctica platónica foi por as reconhecer insuficientes e inaplicáveis ao mundo
real. Pois, para ele como para Cícero, ciência política e retórica confundem-se
e interpenetram-se.9

Edward Schiappa, sustenta que Isócrates foi um dos primeiros filósofos
da história ocidental a preocupar-se com aquilo a que hoje chamamos prag-
matismo; não só porque foi ele quem mais alimentou a tensão original entre
filosofia e retórica, ou porque ao longo de toda a sua carreira se especializou
como professor de filosofia, mas sobretudo pela doutrina que da sua escola
emana (Schiappa, 1999, pp. 162-184).10

Isócrates chamou a esta, escola superior de filosofia, mas descreveu a sua
filosofia como estudo do discurso político; um discurso mais dirigido para a
implementação da justiça, do carácter e da sã conduta do que para a proficiên-
cia oratória. Fazendo distinção entre excelência moral e técnica, ele insistia no
culto da virtude moral como base em que assenta toda a educação do orador
bem-sucedido.

A formação filosófica que Isócrates oferecia era uma autêntica logōn pai-
deia; uma cultura da eloquência com a densidade de uma autêntica retórica
filosófica. No seu Antidosis, por exemplo, Isócrates define e descreve logōn
paideia como um programa de formação integral que tem em vista a salvação
de si mesmo e a dos outros; um sistema de aprendizagem que habilita o aluno
a falar e a pensar bem, a desenvolver as suas faculdades morais e intelectuais,

9 Na opinião de Cícero, ninguém pode ser orador no sentido pleno da palavra sem antes
alcançar o conhecimento de tudo o que é importante e de todas as artes liberais (Cícero, De
oratore, 1.4.16 e 1.6.19-20). Tanto no Brutus como no De oratore, Cícero coloca a oratória
acima do direito e da filosofia e inclui as virtudes de ambas (Brutus 40.150; 41.151; De oratore
3.35.143).

10 Retórico segundo uns, e educador na encruzilhada entre a retórica e a filosofia segundo
outros, por bem poucos ele é considerado um verdadeiro filósofo. Curiosamente, Isócrates
não usa uma vez sequer a palavra retórica, e sempre apresenta a doutrina em que assenta o
seu ensino como “filosofia do discurso” (t�n toÌs lógous filocofı́an). O termo que lhe é
mais caro é logos, palavra extraordinariamente rica que tanto significa palavra, mensagem e
discurso, como significa pensamento, razão, saber e entendimento. Curiosamente também, é
hoje corrente o desencanto com a imagem tradicional da filosofia – entendida como um modo
transcendente de inquirição ou um tribunal da razão sobre questões de Verdade, Bondade e
Beleza – sobretudo no ambiente do pragmatismo americano.
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a edificar a sua própria alma. Pois tanto a excelência intelectual, como a moral
se plasmam, cultivam e aperfeiçoam pelo ensino, aprendizagem e prática.

A sua visão filosófica da cultura oratória pode resumir-se no seguinte ob-
jectivo: proporcionar formação para a alma como a ginástica a proporciona
para o corpo; isto é, produzir líderes de elevado valor moral que proporcio-
nem sábio conselho em todas as matérias de importância cívica. Para ele, a
filosofia não está acima nem ao lado da actividade civil. É parte integrante
dela. Pois, se visa à partida cultivar a alma do indivíduo, em última instância
é a alma da própria cidade que está em causa.

No seu discurso a Demonico, Isócrates incisivamente exorta o aluno: “Vi-
ve com intensidade as melhores oportunidades que a vida te dá, mas cul-
tiva acima de tudo a tua própria sabedoria prática (phronesis)... Esforça-te
no corpo amando o trabalho árduo, e na alma amando a sabedoria (philoso-
phos)”.11 A expressão sublime e elaborada do discurso oratório vinha segundo
ele por acréscimo, sujeita em simultâneo a critérios de conteúdo, propósito e
estilo, e sempre ao serviço de uma sã moral. A riqueza, diversidade e harmo-
nia das formas literárias, embora importantes, valiam pelo efeito de eficácia
que provocavam na gestão lógica e psicológica dos argumentos.

Ao ocupar-se do que é político, social e pragmático, a retórica isocrática
afirma portanto o benefício de uma educação interdisciplinar que tem por ob-
jecto formar hábeis oradores e estadistas, capazes de bem servir a Hélade e
seus fins comuns (Gagarin, Mirhady, Papillon, & Too, 2004, p. 7).12 A re-
tórica é tudo, ao serviço de todas as causas e para o benefício de todos os
membros da polis, com base numa cultura de persuasão e numa ética de va-
lores verdadeiramente universais. Esta era a sua noção de homologoumenē
aretē, ou virtude geral incontestada.13 O programa educativo de Isócrates e

11 Isócrates, A Demonico 40.
12 “Through speech (logos) men persuaded one another, associated with one another, created

cities, established customs and laws (nomoi), educated others, disputed with one another, and
invented the arts (3.5-9; 15.253-257). For Isocrates logos (discourse) and philosophia (the
study of and training in discourse) are at the core of any orderly, civilized community and have
been essential to the success of Athens, the classical democratic city par excellence” (Mirhady,
p. 7).

13 Virtude incontestável, reconhecida por todos e por todos assumida (cf. Alexiou, 2007, pp.
1-13).
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a versão retórica que com finura plasmou como que se confundem, havendo
concorrido juntos para uma nova consciência ética e política em Atenas.14

Na opinião de Kinneavy, o sucesso da paideia isocrática foi de tal modo
grande que levou o próprio Aristóteles a repensar o ideal científico de Platão
sobre teoria política, ética e dialéctica, e a substituí-lo “por ciências ou artes
nestas áreas que pudessem operar na esfera do deliberativo” (Kinneavy, 1987,
p. 38);15 isto é, nos domínios da pistis, que tanto significa fé ou prova de fé,
como persuasão e convicção ou a técnica que evoca tal convicção (Kinneavy,
p. 17).16 Para os historiadores, foi ele e não Platão quem dominou a educação
superior na antiguidade. Nas palavras de Henri-Marrou, “Isócrates tornou-se
o educador da Grécia e, depois, de todo o mundo antigo” (Marrou, 1981, p.
128).

Em defesa do programa retórico de educação que encarnara, Isócrates ide-
alizou para os mestres de cultura a função de “instruírem seus alunos em todas
as formas de discurso em que a mente se exprime. E só depois de com elas se
familiarizarem e as usarem como coisa natural sua, eles passariam a exercitar-
se nelas, as tornariam habituais no seu labor diário e se obrigariam a combinar
na prática tudo o que de particular aprenderam; e tudo isto, a fim de as interi-
orizarem com mais firmeza e melhor as adequarem às circunstâncias de cada
tempo e situação concreta”.17

Isócrates concebeu a aprendizagem retórica não tanto em termos da aqui-
sição de um corpus de conhecimentos especializados, mas sobretudo em ter-
mos de competências para aplicar esses princípios gerais a situações concre-
tas. O ambiente que melhor se adequa à aplicação dos conhecimentos desta
arte encontra-se nos domínios da política. E os domínios de contexto a que

14 “No seu discurso político à assembleia de Atenas Sobre a Paz, diz a certa altura: “Eles
[os anteriores aliados contra a Pérsia, Esparta e Tebas] não devem pensar que têm um conheci-
mento exacto dos resultados; pelo contrário, devem pensar no risco destas contingências como
homens habituados a emitir os melhores juízos mas nada seguros do que o futuro poderá trazer”
(Isócrates, De Pace 8; Antidosis 271, 275).

15 Esta abertura a Isócrates, adesão e respeito pela sua doutrina não foi imediata, foi-se
cimentando com o tempo (cf. Gauthier & Yves, 1959, pp. 647-470).

16 Bruno Snell cita uma frase de Heraclito (fr. 78 Diels) para clarificar o pensamento dos
antigos sobre o tema incluindo filósofos pré-socráticos, Sócrates e o próprio Platão: “Human
nature has no knowledge, but the divine nature has” (Snell, 1953, p. 136).

17 Antidosis 183-184.
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esta cultura se destina situam-se nos níveis da contingência e do kairos,18 na
ordem da doxa e não da episteme. A sua retórica não era, pois, uma teoria
da educação que se esgotasse em si mesma, mas sim uma cultura do discurso
oratório que visava sobretudo formar o jovem para a cidadania e o capacitar
para a governação (Poulakos, 2001, pp. 61-78).

O ideal político de Isócrates pode parecer a alguns estudiosos mais claro
do que seu ideal retórico,19 mas ambos se entrelaçam, complementam e con-
vergem. No seu entender, os melhores pensamentos, argumentos e expressões
estavam indissoluvelmente ligados entre si. Quase poderíamos dizer que o
seu curriculum retórico era exclusivamente pedagógico, e que o seu objectivo
último era formar pessoas tanto para pensarem, escreverem e falarem bem,
como para bem servirem a cidade. Na sua escola, os bons cidadãos e estadis-
tas deviam reunir ao mais alto nível estas quatro competências.

Os princípios pelos quais Isócrates se bateu a vida inteira foram os que
afinal plasmaram o fundamento ideológico dan paideı́a helénica: que a edu-
cação deve sempre visar a recta conduta e prestar os melhores serviços à co-
munidade. Para ele, a oratória não era apenas arte de falar em público ou de
argumentar e persuadir. Os seus discursos e cartas mostram-no bem; o ateni-
ense preocupado com os males que afligiam a Grécia, mas também o mestre
sempre atento a belos efeitos do estilo, e a frases fluentes e cadenciadas.

18 O tempo próprio, oportuno, certo, conveniente, ideal; em situação retórica, o sentido da
palavra certa no tempo certo.

19 Sublinha: “ele negou que a retórica era uma ciência que seguia regras estritas; ele esperava
que o orador consumado agradasse ao seu auditório e o beneficiasse; ele requeria do orador
uma execução prática o mais abrangente possível do assunto, e ao mesmo tempo insistia que
ele mantivesse um elevado nível de integridade. As suas exigências eram uma mistura de
teorias epistemológicas, preferências literárias, princípios morais e considerações práticas. O
raciocínio por detrás deste aparato desconcertante de determinantes torna-se claro, contudo, se
seguirmos as instruções dadas pelo próprio Isócrates. E acrescenta: O relativismo determina
a direção geral da teoria educacional de Isócrates: ele avançou para a excelência na base da
doxa. Com base nesta premissa, usou consistentemente três critérios para aceder ao mérito
de uma composição retórica. Ele apreciou o valor de um discurso pelo seu estilo, conteúdo e
propósito. Enquanto as suas considerações sobre estilo se radicam no seu amor pela linguagem
ornada, as suas perspectivas de conteúdo e propósito são eticamente orientadas. De facto, a
ideia de Isócrates sobre perfeição retórica está intimamente relacionada com o seu conceito de
excelência moral. O orador perfeito deve portanto combinar ambos os ideais na sua pessoa.”
(Rummel, 1994, pp. 143-144).
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A sua retórica não era portanto mera técnica, muito longe disso. Era ensi-
nada e situada em contexto, no contexto de uma total devoção ao bem público,
que tinha por ideal supremo a virtude de servir com excelência a sua pátria
(Waltzer, pp. 269-295). O próprio Platão chega a admitir que Isócrates supe-
rava todos os demais mestres de retórica por ter o saber filosófico incarnado
em si.20 Da grandeza da sua obra e do impacto da sua influência daria teste-
munho mais tarde o crítico Dionísio de Halicarnasso, ao afirmar que Isócrates
foi o mais ilustre mestre e educador do seu tempo, não só porque fez da sua
escola “a imagem de Atenas”, mas também porque fez de Atenas a escola da
Grécia.21 E o mesmo fez Cícero, ao declará-lo insuperável na arte da oratória
e “o Mestre de todos os oradores”, comparando a sua escola a um atelier de
palavras aberto a toda a Hélade; também ao cavalo de Tróia, do qual saiu uma
multidão de heróis.22

À luz dos princípios que Isócrates defendeu, a retórica é, pois, um saber
que se inspira em múltiplos saberes e está ao serviço de todos os saberes; um
saber interdisciplinar, na medida em que se afirmou como arte de pensar e arte
de comunicar o pensamento, arte de ver, ouvir e ler, e arte de comunicar o que
se vê, ouve e lê. Na sua retórica encontramos o saber como teoria e como arte
de sabedoria prática; um saber teórico e um saber técnico, um saber artístico
e um saber de rigor científico e filosófico.

A retórica que cultivou e em que verdadeiramente acreditou é uma re-
tórica de ideias e argumentos certos perfeitamente situados na dinâmica do
respectivo contexto, uma oratória de conteúdo relevante, de estilo sublime e
de intenção lógica, ética e pateticamente consumado;23 o seu fim último era
sempre o melhor e maior bem para os ouvintes. No cerne da sua vocação e
doutrina estava precisamente o que sempre reclamou de si mesmo: que “todos
os seus discursos visassem os valores da virtude e da justiça”,24 na ciência de
que acima da perfeição retórica está a excelência do carácter moral.

20 Cf. Cícero, Brutus 32. Platão, Phaedrus 279 a.: “Isócrates é ainda um jovem... não
seria para admirar se, com o avançar da idade, no que respeita ao género oratório a que agora
se dedica, viesse a distinguir-se mais do que outros jovens que actualmente se entregam à
eloquência; e, se isso não lhe fosse ainda suficiente, que um impulso mais sublime o levasse
para obras mais divinas... no espírito desse homem há um desejo inato de saber”.

21 Dionísio de Halicarnasso, De Isocrate 1.
22 Cícero, De Oratore 2.22.94.
23 Panegyricus 4; Antidosis 269, 276, 296; Panathenaicus 246, 271.
24 Antidosis 67. Cf. Antidosis 122; Sobre a Paz 139-140.
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Isócrates atribuiu, pois, à retórica uma função única; função que o seu
hino ao logos25 retrata muito bem, ao perspectivar a retórica como a arte de
falar em benefício da polis e exaltar o logos como causa original de toda a
vida civilizada. Para ele, o logos retórico é artífice, guia e poder, competente
e capaz tanto ao nível da reflexão filosófica como ao da deliberação política
(Poulakos, 1997, pp. 9-25).

O seu ideal maior ele o deixa gravado nas seguintes palavras: Na “edu-
cação a que dedico e minha vida... chego sempre à mesma conclusão, que a
única maneira de me sentir plenamente realizado será vir a compor um dis-
curso que seja... imagem real do meu pensamento e de todo o meu ser. Pois
tenho a esperança de que esse discurso se perpetuará para além minha morte
como o melhor meio de dar a conhecer a verdade que encarno e ensino, e
como monumento ainda mais nobre do que estátuas de bronze”.26

Se Isócrates não viu no ensino de Platão uma “filosofia”, foi por esse en-
sino não produzir benefícios imediatos ao nível da palavra e da acção, e se
não centrar no culto da sabedoria prática27. Preferiu chamar-lhe “exercício
de preparação mental para a filosofia”28. Pois, segundo ele, a filosofia verda-
deiramente digna desse nome é a que emana do paradigma de educação que
sempre cultivou e defendeu: uma filosofia prática que estuda o modo de fa-
zer as coisas, e o modo como essas coisas contribuem para formar carácter,
resultando por efeito na formação de bons cidadãos (Neel, 1988, p. 211). Em-
bora seguindo caminhos diferentes, Platão e Isócrates usaram o mesmo termo

25 “O Logos é o poder que causa e inspira quase tudo o que há de bom na pessoa humana.
Foi o Logos que nos permitiu realizar quase tudo o que criámos em matéria de civilização. Foi
ele que estabeleceu normas sobre o justo e o injusto, o belo e o feio, toda uma ordem de valores
sem os quais seria impossível vivermos em comunidade.

26 Antidosis 7. Um dos seus discípulos, o general Timóteo, discípulo que exemplificou
na vida as doutrinas do mestre, ergueu-lhe uma estátua em Elêusis com a seguinte inscrição:
“Timóteo dedica esta estátua a Isócrates... em testemunho de afeição pela pessoa que ele era e
do respeito que sua sabedoria lhe inspirava” (Plutarco, Vidas dos Oradores, 838 D). Pausânias
igualmente faz referência à existência de uma estátua do orador, nos seguintes termos: Existe
sobre uma coluna uma estátua de Isócrates, que deixou três coisas para recordar: sua grande
entrega ao trabalho, pois nunca deixou de ter discípulos mesmo chegando a viver 98 anos;
sua grande prudência, pois viveu a margem das responsabilidades políticas e sem intervir nos
assuntos públicos; seu sentido da liberdade, pois ante a noticia da batalha de Queroneia se
deixou morrer voluntariamente atravessado pela dor (Codoñer, 2001, p. 33).

27 Isocrates, Antidosis, 271.
28 Isocrates, Antidosis, 266.
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philosophia e decididamente tentaram colar a ele a sua paideia, ou modelo de
educação. Foi, porém, Isócrates quem educou a Grécia antiga do século IV
a.C., e quem mais ajudou a construir o modelo de educação superior que mais
longamente vingou no mundo ocidental.

A visão isocrática da filosofia tem, de facto, muitas afinidades com o prag-
matismo filosófico contemporâneo: primeiro, por considerar o valor da opi-
nião informada (doxa) e dúvidas sobre a certeza (episteme); segundo, pela
convicção de que a pedagogia deve ser moral e ter em vista a participação
eficaz dos alunos na actividade civil; terceiro, pela preferência da filosofia
prática sobre a especulativa (Schiappa, 1999, p 181).

Como Toulmin justamente observa, os filósofos contemporâneos estão
cada vez mais envolvidos em debates públicos sobre políticas de ambiente
e globalização, ética médica, prática judicial, política nuclear, etc.; debates
que já não são matéria de uma mera filosofia aplicada, antes encarnam a pró-
pria filosofia (Schiappa, 1999, p. 182). A missão pedagógica que Isócrates
cumpriu na vida merece pois ser ainda hoje reavaliada e pensada. O seu ideal
era ajudar todos os gregos a partilhar alvos e valores comuns na formação de
pessoas cultas, e acima de tudo a cultivar uma política de cidadania.

Eficácia Oratória de Demóstenes

A verdadeira eloquência é, no fundo, a arte de pintar com palavras, de co-
lorir com metáforas, de desenhar com comparações, a fim de que o dizer se
transforme em desvendar e mostrar tanto pelo modo como se usa a cosmética
do estilo, como pela forma como por ela se dá energia e cor aos argumentos.
Esta é a visão que Cícero nos dá da verdadeira retórica, a mesma retórica que
Quintiliano tanto elogiou29, e Demóstenes tão lapidar e paradigmaticamente
cultivou; uma retórica capaz de atingir a essência do estilo sublime; estilo “que
deve ser veemente e majestoso, adornado e grave, ricamente colorido e vio-

29 Num tributo entusiástico à forma como Cícero sabe pintar o objecto do seu discurso, Quin-
tiliano interroga-se: “Acaso M. Túlio não despertou em brevíssimas palavras todas as emoções
ao relatar a flagelação de um cidadão romano, não só descrevendo a posição da vítima, o lugar
onde o ultraje foi cometido e a natureza da punição, mas também louvando a coragem com que
ele a suportou?... Mais ainda, não conseguiu ele, ao longo de toda a descrição, despertar o fogo
da mais veemente indignação sobre a desgraça de Filodemo e comover-nos até às lágrimas
quando falava da punição e descrevia, mostrava mesmo, como em representação o pai a chorar
sobre morte do filho e o filho sobre a morte do pai? (Institutio Oratoria 4.2.113-114).
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lentamente patético”, ao mesmo tempo comedidamente temperado e contido
para que o efeito resultante seja uma verdadeira catarse ética das emoções nos
limites do justo, do belo e do bom.30 Nas palavras de Hermógenes de Tarso,
Demóstenes é a expressão suprema da competência oratória, pois jamais ne-
gligenciou o facto de que o discurso de um orador é para ser ouvido e também
visto.31

A Terceira Filípica é claro exemplo de um discurso político assim. Filipe
II da Macedónia avançava subtilmente na direcção de Atenas. As cidades por
onde passava eram arrasadas e, dos seus habitantes, uns eram mortos e outros
destituídos de todos os direitos. A sua marcha sobre as Termópilas despertou
finalmente os atenienses para o perigo que se avizinha. Os debates sucederam-
se na assembleia, mas o povo persistia na indiferença e na apatia. Era então
necessário em Atenas um cidadão com o génio e o perfil oratório de Péricles, e
esse cidadão foi Demóstenes. Mesmo assim, as suas duas primeiras Filípicas
não surtiram efeito. É verdade que, na primeira, ele chegou a surpreender
pela competência e força com que apresentava os argumentos. Persuadido de
que o perigo real estava sobretudo na inércia e passividade dos atenienses,
Demóstenes bem propôs algumas medidas práticas e realistas, mas não era
ainda chegada a hora de ser ouvido. Foi necessária a queda de Olinto para os
atenienses se darem conta de que nem sequer tinham condições de ajudar uma
cidade aliada.

Após a assinatura da Paz de Filócrates, eles viram Filipe a fazer o contrá-
rio do que prometera, enganando uns povos, destruindo outros e penetrando
enfim na própria Hélade. E foi neste enquadramento político de tensão que
Demóstenes proferiu a sua Segunda Filípica a denunciar as intenções ocultas

30 Quintiliano, Institutio Oratoria 11.3.67.
31 Ao deter-se sobre a forma ideal de estilo e definir esta como a capacidade por excelência

de utilizar todas as formas de estilo e todos os elementos que constituem o corpo do discurso,
o jovem educador sublinha: Conhecer e ser capaz de empregar de forma conveniente, opor-
tuna e correcta todas as espécies de estilo e suas contrárias, e saber que espécies de provas e
pensamentos melhor se ajustam ao proémio, à narração ou ao epílogo; em suma, ser capaz de
empregar todos os elementos que constituem o corpo de um discurso de forma conveniente e
oportuna, parece-me ser a essência da verdadeira capacidade oratória. [. . . ] Pois se um orador
souber quando deve usar cada estilo particular e quando o não deve, onde o deve usar, por
quanto tempo, contra quem, como e porquê, e não só tiver esse conhecimento mas também for
capaz de o pôr em prática, ele será o mais hábil de todos os oradores e poderá superar todos os
demais, como também os superou Demóstenes (Hermogenes, 1987, pp. 101-102).
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do rei, a aconselhar medidas eficazes de acção estratégica e diplomática, e a
apelar aos sentimentos mais nobres da defesa da liberdade e da democracia.
As permanentes incursões de Filipe em todas as frentes e a sujeição de um
número cada vez maior de cidades e povos aliados, levaram Demóstenes a
despertar a consciência dos seus concidadãos para a extrema gravidade desses
eventos com uma Terceira Filípica.

Demóstenes apresenta-se na Terceira Filípica como o homem de estado
que faz frente à ambição desmedida de Filipe em defesa da glória de Ate-
nas. O vigor das ideias defendidas, a veemência dos sentimentos despertados,
a força da argumentação desenvolvida, a beleza e abundância das imagens
representadas, e a contagiante sinceridade da mensagem patriótica retratada
transformaram esta peça oratória num dos seus mais belos, eloquentes e po-
derosos discursos políticos.

Cada uma das partes encaixa-se harmoniosamente no todo, e em cada pe-
ríodo o estilo se ajusta ao conteúdo, qual fiel reflexo do sentido que transporta.
De sorte que o raciocínio dialéctico, ciclicamente desenvolvido e secundado
por uma não menos densa narração ecfrástica e paradigmática, se reduz a um
simples e grande entimema estrutural que atravessa o discurso inteiro e lhe
serve de fio condutor e sua espinha dorsal. Diz: Se Atenas corre o mesmo
risco que as cidades agora escravizadas e enferma dos mesmos males que as
destruíram, então urge despertar da actual inércia e agir enquanto há tempo
para que o nosso povo não venha a sofrer o mesmo fim.

No proémio, o orador começa por descrever a situação como difícil mas
não desesperada. Refere depois as causas que a ela conduziram: a inércia, a
apatia, a indiferença, a falta de patriotismo, a desmoralização dos costumes,
a ausência de integridade nos homens públicos. E, por fim, apela a uma co-
laboração esforçada e generosa. Pois, se é a indiferença e apatia que Filipe
consegue dominar e não a cidade, então ainda há esperança.

Na argumentação lógica do discurso, narração e prova como que se in-
terpenetram, divididas em duas partes e tendo como núcleo central o capítulo
do meio.32 Na primeira parte, os eventos narrados justificam-se e sucedem-
se, a ponto de permitirem a visualização de um movimento descendente da
liberdade para a escravidão. Na segunda parte, os eventos narrados encorajam
e sustentam o movimento ascendente da escravidão para a liberdade, agora

32 O capítulo 36.
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com base numa cerrada argumentação parenética. E, no seu centro, o qui-
asmo dialéctico promove a transição de um movimento para o outro na ordem
inversa, mediante a referência aos antepassados dos atenienses e às nobres li-
ções que eles inspiram, com vista à superação do gravíssimo risco que então
se enfrenta. O interior deste movimento cíclico de um então/agora para um
agora/então contempla uma brevíssima referência ao exemplo modelar dos
fundadores da pátria helénica, qual testemunho de autoridade a provocar uma
viragem radical na consciência, na atitude e na decisão para a acção. E não
é só a estrutura concêntrica do quiasmo que fala por si. São também as par-
tículas de oposição e enlace que articuladamente gerem a dinâmica global do
discurso, em termos de conveniência, necessidade e oportunidade.

A – Qual é, pois, a causa desta situação? Pois não é sem razão nem justa
causa que os gregos de então estavam tão prontos para a liberdade

B – como os seus descendentes hoje estão para a escravidão.

C – Havia então, atenienses, na alma da maioria

B’ – uma coisa que agora não existe;

A’ – uma coisa que triunfou sobre a riqueza dos persas e introduziu a liber-
dade na Hélade, que nunca foi vencida nem por mar nem por terra, mas
que agora, ao ser destruída, tudo corrompeu e transtornou.

No corpo da prova reina o silogismo, mas o motor essencial do silogismo é
o princípio da contradição. Numa primeira unidade argumentativa, por exem-
plo, imperam o raciocínio entimemático, a antítese (palavras/acções), a in-
clusão e o quiasmo (guerra/paz/guerra; paz/armas – falsa paz – guerra/paz),
com especial incidência no raciocínio que se apoia na estrutura dos períodos
hipotéticos, organizados também por vezes em estrutura quiástica (A- se/ B-
então/ C- mas porque/ B’- pois então/ A’- se).33 Numa palavra, fala de paz

33 “Pois bem, se todos reconhecêssemos que Filipe faz a guerra à cidade e viola o tratado de
paz, então não seria necessário que o orador dissesse ou aconselhasse outra coisa senão quais
os meios mais seguros e eficazes de o repelirmos. Mas porque alguns são tão insensatos que –
apesar de aquele tomar cidades, reter muitas das vossas possessões e afectar a todos – toleram
que haja quem diga e repita na assembleia que os autores da guerra são alguns de vós, então é
necessário que nos ponhamos em guarda e encaremos de frente o problema. Pois há o temor
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quem faz a guerra, para manter a inércia. Seria mesmo loucura esperar uma
declaração de guerra por parte de Filipe, pois se o não fez às cidades que
destruiu, também o não fará a nós.34

Os tópicos do passado/presente e do mais/menos são uma constante em
crescendo, assim como as antítese paz/guerra e palavras/acções, o recurso à
interrogação retórica e as sequências de comparação, entimema e exemplos.
Também a narração e descrição se mistura cada vez mais com a argumenta-
ção dedutiva. Na cadeia argumentativa dos capítulos 15-20, por exemplo, o
silogismo retórico nutre-se do exemplo e, vitalizado pela interrogatio, rapi-
damente nos conduz a uma conclusão óbvia: Para ver que um povo está em
guerra com outro, uma pessoa não se baseia em palavras mas em acções. Ora
que acções realizou Filipe na Trácia em prol da paz? E agora, que faz ele no
Quersoneso, na Eubeia e no Peloponeso? “Declaro que ele nos faz a guerra
desde o preciso dia em que destruiu os focenses. Declaro também que sereis
sábios se vos defenderdes agora. Mas, se deixardes passar a oportunidade,
quando o quiserdes fazer já não será possível” (19). Importa, pois, deixar as
discussões e passar à acção enquanto é tempo.

Na argumentação dos capítulos 21-24, os eventos sucedem-se vertigino-
samente numa sequência de narração, descrição, interpretação, comentário e
aplicação que reflecte e provoca uma reciprocidade empática fortemente emo-
cional e de intenso valor persuasivo.35 É com rara mestria que Demóstenes
joga com a relação entre a ordem dos argumentos e os estados de causa. Ao
mesmo tempo que se ocupa da coerência interna do discurso e da harmonia

de que, se algum dia alguém propuser ou aconselhar que nos defendamos, caia na acusação de
haver suscitado a guerra” (6-7).

34 “Se é possível a nossa cidade permanecer em paz e isso depende de nós, começo por
declarar que temos de mantê-la e peço a quem assim pensa que faça essa proposta, a leve à
prática e não nos engane. Mas se outra pessoa, com as armas na mão e um exército poderoso
ao seu redor, avança sobre vós em nome da paz e ao mesmo tempo se envolve em actos de
guerra, que remédio temos senão defender-nos?” (8).

35 “Mas vejo que todos, a começar por vós, lhe consentiram o que, até agora, tem sido
a causa de todas as guerras em que os gregos têm estado envolvidos. E o que é isso? É o
direito de fazer o que quer – de calmamente mutilar e espoliar os gregos um a um, de atacar
as suas cidades e as reduzir à escravidão. Na verdade, a vossa hegemonia na Grécia durou
setenta e três anos, e a de Esparta vinte e nove. Também os tebanos exerceram ultimamente
alguma autoridade após a batalha de Leuctras. E, contudo, nem a vós, nem aos tebanos, nem
aos lacedemónios foi algum dia concedido pelos gregos o direito de fazerdes os que queríeis,
senhores atenienses; bem longe disso” (22-23).
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entre as partes, ele vai elucidando a questão da stasis. Saber fazer as perguntas
certas no momento certo é uma arte, e Demóstenes sabe como poucos gerir
a interacção entre estrutura e stasis nos mais diversos níveis da articulação e
configuração do discurso. Daí a frequência doseada e controlada da interroga-
tio e a forma como estratégias desta natureza contribuem para assegurar a co-
esão e a interpretação dos factos narrados, bem como a persuasão da verdade
que eles encerram. É o caso dos capítulos 25 a 36 em que a uma sequência de
argumentação narrativa tecida de comparação, entimema, analogia e exemplo,
se sucedem em crescendo unidades de seis (25-27), seis (32-33), seis (32-33)
e sete (34-36) interrogações retóricas.

Nesta segunda unidade de argumentação, compara-se a presente situação
com a guerra entre Atenas e Esparta para mostrar que as injustiças cometidas
pelos lacedemónios em trinta anos e pelos seus antepassados em setenta são
menores do que os agravos agora recebidos de Filipe em apenas treze. Além
disso, aqueles eram ofensas perpetradas por filhos legítimos da Hélade e como
questões de família se resolviam (25-31).36 O fluir das imagens e das palavras
é neste passo de tal modo denso e penetrante que a clareza se torna ainda mais
nítida, a grandiosidade se mostra solene, veemente e luminosa, a elegância e a
beleza se sublimam, o carácter se perfila nos seus traços de doçura, simplici-
dade e equidade, a sinceridade se visualiza nos tons de severidade, e em todos
estes modos de produzir estilo inexcedivelmente se cumpre a capacidade e
competência do orador.

A disposição dos argumentos interage com pensamentos, palavras, figu-
ras, cadência e ritmo. O poder das ideias desvenda-se na subtil e contida ex-
pressividade retórica e poética do estilo; pois tudo o que faz com as palavras
– quer em termos de pureza linguística, clareza de expressão e ornato, quer

36 Certamente sabeis que tudo o que os gregos sofreram da parte dos lacedemónios ou da
nossa eram ofensas perpetradas por filhos legítimos da Hélade, e podiam considerar-se actos de
um filho legítimo nascido em casa abastada, culpado de alguma falta ou erro na administração
do seu património; a sua actuação pode por isso merecer censura e reprovação, mas ao menos
não se pode dizer que o fazia sem ser da família ou sem ter direito à herança. Mas se algum
escravo ou filho bastardo esbanjasse ou dissipasse um património que lhe não pertencia, por
Héracles, quanto mais monstruoso e indignante o não considerariam todos! Não é porém
assim que pensam de Filipe e da sua conduta actual, embora ele não seja grego e nada tenha
em comum com os gregos, nem sequer proceda de um povo bárbaro de que se possa falar bem,
antes seja um miserável macedónio, oriundo de um país onde nem se quer se pode comprar um
escravo decente (30-31).



i
i

i
i

i
i

i
i

Retórica política na Antiguidade Clássica: Isócrates e Demóstenes 27

na acomodação de cada uma das partes ao todo e na adaptação do discurso à
respectiva situação retórica – está ao serviço da comunicação das ideias. E,
quanto mais fulgurante e bela for a eficácia artística e a excelência estética da
expressão, tanto maior será o sucesso da persuasão37.

É por isso que Demóstenes nos está continuamente a surpreender com a
fecundante diversidade do seu estilo. As categorias fundamentais que o enfor-
mam são a clareza, a grandiosidade, a beleza, a vivacidade, o carácter, a since-
ridade, a habilidade e a veemência – categorias de estilo tão bem plasmadas na
urdidura e tessitura do texto que, contempladas no seu todo, nos transmitem
a visão de uma imagem multicor que toca por vezes as fronteiras do fascínio
e do deslumbramento. A componente ética e patética do discurso verifica-se
sobretudo na apóstrofe (“senhores atenienses!”, “cidadãos de Atenas!”), nos
juramentos, nas preces, no apelo a nobres emoções colectivas (honra, glória,
amor à pátria), no apelo a sentimentos contrários como o ódio, a cólera e a
vingança, no recurso à ironia, à comparação e à antítese.38 Na sua arte de
fazer um apelo emocional e o usar estrategicamente, Demóstenes é capaz de

37 É o que sustenta Quintiliano ao dizer: “Por meio do estilo cuidado e pelo ornato da ex-
pressão, o orador recomenda-se ao mesmo tempo a si mesmo, e enquanto os demais recursos
de ornamentação apelam ao juízo dos entendidos, este dom apela à aprovação entusiástica de
todos, e o orador que o possui luta não apenas com armas contundentes, mas também com
armas refulgentes. Se na sua defesa de Cornélio Cícero se tivesse apenas limitado a instruir o
juiz e a falar em latim claro e idiomático sem um pensamento para além dos interesses do seu
caso, teria ele alguma vez conseguido que o povo romano manifestasse a sua admiração não
só por aclamação, mas também com aplausos? Não, foi a sublimidade e o esplendor, os bri-
lho e autoridade da sua eloquência que evocou tão clamoroso entusiasmo e tantos aplausos...
Na minha opinião, os ouvintes nem se deram conta do que estavam a fazer. Os seus aplau-
sos nem brotaram da sua reflexão nem da sua vontade; tomados de uma espécie de delírio e,
sem consciência do lugar em que se encontravam, explodiram espontaneamente num perfeito
arrebatamento de satisfação” (Institutio Oratoria 8.3.2-4).

38 Atente-se para as imagens contidas no seguinte parágrafo: Pelo contrário, assistimos com
indiferença ao crescente poder deste homem, todos nós convencidos, como me parece, de ga-
nhar tempo enquanto outros estão a ser destruídos, não nos preocupando e nenhum esforço
fazendo para salvar a Grécia; quando afinal ninguém ignora que Filipe, como um ataque pe-
riódico de febre ou qualquer outra doença, acabará por atingir mesmo aqueles que agora se
consideram fora do seu alcance (29). Não dita ele aos tessálios a sua forma de governo? Não
envia mercenários, uns a Portmo para acabar com a democracia na Erétria, e outros a Oreu
para estabelecer a tirania de Filípides? Todavia, os gregos vêem tudo isto e o toleram. Dá-
me mesmo a impressão que olham para ele como para uma tempestade de granizo, cada um
pedindo que lhe não caia em cima, mas ninguém fazendo qualquer esforço para a evitar (33).
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descrever e construir tão bem a representação mental de um objecto que se
fica com a impressão de o ter visto com os olhos.39

Os exemplos contidos na terceira unidade de argumentação (46-75), já re-
feridos nos primeiros capítulos, são agora retomados e repetidos em estrutura
quiástica com nova eficácia lógica, psicológica e estética formando uma belís-
sima figura de simetria concêntrica em que o fim e o princípio se tocam, e em
que o exemplo paradigmático de Eufreu dialecticamente viabiliza a transição
de uma dinâmica de dor e desilusão para uma outra de esperança e liberdade
consumadas. Eles se arrumam na seguinte ordem: Olinto, Erétria, Oreu – Eu-
freu/Eufreu – Oreu, Erétria, Olinto. A história de Eufreu surge no centro desta
figura quiástica numa sequência narrativa de factos, causa, efeito, exemplo e
desfecho ou conclusão. Denunciados por Eufreu, os traidores da cidade de
Oreu prenderam-no e o povo aprovou, mais interessado na defesa imediata
dos seus interesses pessoais. E qual o prémio? A queda da cidade e o suicídio
de Eufreu. A ironia fina da resposta é aqui de tal modo tocante e perturbadora
que é impossível ficar insensível à lapidar expressão “é isto o que eu temo que
nos aconteça”, e sobretudo ao apelo do argumento final: “Oh, quanto eu dese-
jaria, senhores atenienses, que a situação não tivesse esse desfecho. É melhor
morrer mil vezes do que fazer algo em adulação de Filipe e sacrificar alguns
dos que falam em vosso favor. Belo prémio recebeu o povo dos oritanos por
se entregar aos amigos de Filipe e rejeitar Eufreu! Belo favor alcançou tam-
bém o povo de Erétria por ter expulsado os vossos embaixadores e se haver
entregado a Clitarco! Agora estão escravizados, sendo flagelados e torturados.
De bela maneira tratou ele os olíntios, que elegeram Lástenes como hiparco e
desterraram Apolónides!” (65-66).

A figura da nau do estado é a escolha certa para introduzir o grande clí-
max da argumentação, até pelo peso das ressonâncias históricas e literárias de
tal imagem. “Muitas coisas poderiam agora dizer os olíntios que, se as tives-
sem então previsto, não teriam sucumbido. Muitas também os oritanos, os
focenses, e todos os que pereceram. Mas de que lhes serve agora? Enquanto
a nau está a flutuar, seja grande ou pequena, é necessário que os marinheiros,
o piloto e toda a gente resolutamente se afadiguem e cuidem de que ninguém,

39 São os casos exemplares da traição em Olinto, da rendição de Erétria na Eubeia e o do
testemunho do oritano Eufreu.
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com intenção ou sem ela, a faça soçobrar; mas todo o cuidado é vão depois
que ela se afunda” (68-69).40

A partir daqui, e num ingente e derradeiro apelo à acção, os tópicos suce-
dem-se e as linhas de argumentação se nos apresentam mais elaboradas; no-
meadamente, os tópicos de causa/efeito, presente/futuro, justo, contrário, con-
veniente, útil e necessário repetem-se e, nos dois argumentos, a prova primária
e secundária convergem numa sucessão de tese, razão, contrário, confirmação
e exemplo.41

Na variação dos sons, das construções, do vocabulário, da vibração da
frase nada falta: nem a harmonia rítmica do período, nem o fulgor poético,
nem a sensibilidade dramática, nem a profundidade estética, nem a eficácia
persuasiva. Narração, descrição, argumentação e exemplo se fundem, e ex-
pressivamente interagem no pleno exercício das cinco fontes do sublime.42

Perante este derradeiro tour de force em que as componentes ética e patética
da oratória atingem o seu clímax, a conclusão encerra com as seguintes pa-
lavras: “Mas se cada um fica inactivo, procurando satisfazer os seus desejos
e cuidando de evitar cumprir o seu próprio dever, primeiro nunca encontrará
ninguém que o faça em seu lugar, depois temo que chegue o momento em que
tenhamos de fazer de uma só vez tudo o que agora não queremos. É isto o que
tenho a dizer e propor. E creio que se esta proposta passar, ainda podemos
salvar a situação... Imploro a todos os deuses que a decisão que tomardes seja
o que mais nos convém” (75-76).

Tal como no passado, também hoje importa pensar a retórica na perspec-
tiva certa, para justamente lhe darmos a atenção e espaço necessários. As
técnicas de sedução e a manipulação das imagens e dos factos parecem por

40 Veja-se, a propósito, o poema lírico de Alceu (Fr. 326 Lobel-Page, vv. 1-14).
41 “Não digo, contudo, que exorteis os demais, se não estais dispostos a fazer por vós mes-

mos o que é necessário; pois seria fútil abandonar os nossos próprios interesses e pretender que
cuidamos dos dos outros, ou olhar o presente com indiferença e atemorizar os nossos vizinhos
com os perigos do futuro. Eu não proponho isso, mas afirmo que devemos enviar recursos às
forças que estão no Quersoneso e fazer tudo quanto nos pedem; e que, enquanto nós próprios
nos preparamos, devemos convocar, reunir, instruir e exortar os restantes gregos. Este é o dever
de uma cidade que tem uma reputação tão grande como a vossa” (73).

42 Tal como referidas e caracterizadas por Pseudo-Longino no seu tratado Do Sublime 8-
43: a capacidade de produzir pensamentos elevados, e de provocar emoções fortes ou paixões
veementes, o uso apropriado das figuras de pensamento de expressão, a escolha adequada de
palavras, metáforas e outra linguagem ornamental, a composição rítmica e eufónica.
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vezes mais importantes do que uma argumentação sólida, bem conseguida e
iluminada pelas cores da retórica. Como Van Heusden se interroga, “a se-
dução, a coerção e a lógica da necessidade assumiram o lugar dos debates.
Somos influenciados por factos e por imagens apelativas e ameaçadoras, mas
será que ainda nos deixamos influenciar pelo sentido das coisas, por conceitos
e valores, por alvos e modelos partilhados?” (Van Heusden, 2003, p. 236).

A retórica é um saber que se inspira em múltiplos saberes e se põe ao
serviço de todos os saberes. É um saber interdisciplinar no sentido pleno da
palavra, na medida em que se afirmou como arte de pensar e arte de comunicar
persuasivamente o pensamento, arte de ver, ouvir e ler e arte de comunicar o
que se vê, ouve e lê, como teoria da comunicação persuasiva, expressiva e
eficaz. Na retórica encontramos o saber como teoria, o saber como arte, e o
saber como ciência; um saber teórico e um saber técnico, um saber artístico e
um saber científico.

Como saber interdisciplinar e transdisciplinar, a retórica está presente no
direito, na filosofia, na oratória, na dialéctica, na literatura, na hermenêutica,
na crítica literária, na teologia e na ciência. Como na antiguidade se nutria das
sete artes do saber encíclico, também hoje ela se põe ao serviço dos demais
saberes. E com o mesmo objectivo: dar um primeiro impulso para a forma-
ção do homem total. Ao ocupar-se do que é político, social e pragmático, a
retórica reconhece e afirma o benefício de uma educação interdisciplinar que
tem por objecto formar hábeis estadistas e oradores capazes de servir a grande
Hélade do nosso tempo e seus fins comuns.

É esse o paradigma de educação para a cidadania que encontramos na
paideia retórica e filosófica de Isócrates; um ideal que resulta da colabora-
ção interactiva da filosofia e da retórica para a concretização do grande sonho
pan-helénico de educar todos os gregos nos valores que dão sentido à vida,
formando não só pessoas de cultura geral abrangente, mas também e sobre-
tudo cidadãos da pátria e do mundo; numa palavra: uma retórica impregnada
de filosofia prática.

É esse também o modelo que me parece inspirar Demóstenes, o maior e
mais celebrado dos grandes oradores da antiguidade. Isócrates, educador e
mestre sem grande convívio com as multidões, era todo verbo, palavra, logos.
Demóstenes, orador sempre presente nas assembleias, era todo acção. Dois
políticos de grande vulto na sociedade ateniense de meados do século IV a.C.;
ideologicamente distintos, mas batendo-se por princípios e valores comuns:
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um, como cultor da palavra tanto na mente como na expressão retórica; ou-
tro, como agente político de grande fôlego e eloquente orador na defesa das
grandes causas do seu povo e da sua pátria. Embora a evolução dos aconte-
cimentos viesse a dar mais razão a Isócrates do que a Demóstenes, ambos se
complementaram no exercício teórico e prático da eloquência política.
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Fazer do mundo uma experiência. Uma retórica da
técnica

José Gomes Pinto
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias

De facto: Nietzsche, orgulhoso da publicação da sua mecaniza-
ção como nenhum outro filósofo, mudou dos argumentos para os
aforismos, de pensamentos para os trocadilhos, da retórica para
o estilo telegráfico. Justamente reafirmou a afirmação de que os
nossos instrumentos de escrever trabalham com os nossos pensa-
mentos. (Friedrich Kittler)1

A retórica, de uma ou de outra forma, está sempre associada a um de-
sejo de produzir a verdade, de pelo menos produzir uma crença na validade
dos argumentos utilizados. Sempre acompanhada pelo seu correlato natural,
a persuasão, o que procura a retórica é, em última análise, o outro; o que ver-
dadeiramente está em jogo em toda a disposição retórica é a possibilidade –
sonhada, querida ou crida – de poder aceder ao outro, ao distinto de si mesmo.
A retórica está, pois, de uma forma muito comprometida, ligada ao conheci-
mento, mostrando-se mesmo como o seu instrumento privilegiado, assim pelo
menos deveria proceder todo o exercício retórico sério, aquele que educa2.
Acompanha-a por isso sempre o sentimento de poder, de um conseguir che-
gar a conduzir o outro a representar, ou pelo menos a assentir, aquilo que

1 Kittler, Friedrich (1986). Grammophon, Film, Typewriter. Berlin: Brinkmann & Bose, p.
296 (Existe também inglesa, Gramophone, Film, Typewriter. Stanford: Stanford of California
Press, 1999). («In der Tat: Nietzsche, über die Publikation seiner Mechanisierung stolz wie
kein anderer Philosoph, wechselte von Argumenten zu Aphorismen, von Gedanken zu Worts-
pielen, von Rhetorik zu Telegrammstil. Genau das besagte der Satz, daß unser Schreibzeug mit
an unseren Gedanken arbeitet»)

2 «Cicero used to make the point that the orator needed to know everything that could be
known. Hence rhetoric, the art of oratory or public speaking, ultimately took all knowledge
as its province. Cicero was not voicing merely a private hope or theory. For most of classical
antiquity rhetoric was the focus of learning and intelligence, the foundation and culmination
of the humanities and of a liberal education», Ong, Walter J. (1971) Rhetoric, Romance and
Technology. Studies in the Interaction of Expression and Culture. Ithaca: Cornell University
Press, p. vii.

Retórica e Política , 37-56
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retoricamente se professa ou se quer expressar3. A retórica esteve principal-
mente ligada à oralidade, à técnica, ou melhor, um conjunto de técnicas que
possibilitavam ordenar o discurso para conseguir levar o outro ao centro do
querido dizer, produzindo assim uma acção4. Se o poder convive com a retó-
rica, convive também a educação e a convicção na existência de consciências
outras que, no entanto, assumem a possibilidade de aceder umas às outras por
via dessa disposição discursiva. A retórica está também ligada ao domínio
da verdade: com ela se pode aceder mais e melhor à descrição daquilo que é
enquanto o é nesse modo de ser que se apresenta: a retórica dá ver e por dar
a ver, persuade, permite a sensação de tomada posse do visto no acto de fazer
ver. A persuasão é da ordem da verdade enquanto é da ordem da posse, do
peso existencial que cada indivíduo carrega sobre si, o tempo da sua vida, seu
pensamento, suas decisões. Carlo Michelstaedter, nesse complexo livro que é
A retórica e a persuasão, é claro a este respeito quando afirma que «quem não
tem a persuasão não a pode comunicar»5. A ‘verdade’ é sempre, neste caso,
uma função da persuasão, do saber-se em posse de si mesmo, a verdade última
e, por isso, ser capaz de se comunicar, de enunciar o mundo6. A comunica-
ção é, pois, uma versão actualizada da retórica se voltar a afirmar enquanto
campo de expressão privilegiado do humano7. O que distingue uma e outra

3 «Only sheer violence is mute, and for this reason violence alone can never be great. Even
when, relatively late in antiquity, the arts of war and speech (rhetoric) emerged as the two
principal political subjects of education, the development was still inspired by this older pre-
polis experience and tradition and remained subject to it». Arendt, Hannah (1958). The Human
Condition. Chicago & London: The Chicago University Press, p. 26.

4 «Retórica quiere decir ‘ciencia del habla; originalmente, pues, enseña a construir de ma-
nera artística el discurso. De este germen brotará con el tiempo toda una ciencia, un arte, un
ideal de vida, y hasta una columna de la cultura antigua. A lo largo de nueve siglos, la retó-
rica configuró, de muy variadas maneras, la vida espiritual de los griegos y romanos», Curtius,
Ernst Robert (1989). La literatura europea y la Edad Media Latina, I. México: Fondo de
Cultura Económica, p. 98.

5 Michelstaedter, Carlo (1999). La persuasione e la rettorica. Milano: Enaudi, p. 26 («Chi
non ha la persuasione non può comunicarla»).

6 «Ma che nessuno è salato da lui che non segua la sua vita: ma seguire non è imitare,
mettersi col proprio qualunque valore nelle parole della via della persuasione, colla speranza
d’aver in quello la verità», Michelstaedter, Carlo (1999). La persuasione e la rettorica. Milano:
Enaudi, p. 77.

7 «Until the modern technological age, which effectively began with the industrial revolu-
tion and romanticism, Western culture in its intellectual and academic manifestations can be
meaningfully described as rhetorical culture», Ong, Walter J. (1971) Rhetoric, Romance and
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é justamente, e fazendo jus à terminologia técnica, a mediação artificial, pois
a retórica remete, na suas origens, para a oralidade, para o uso oral, para a
imediaticidade do expressar-se; para o exercício de os outros se darem a ver,
de se poderem assumir como agentes, mas também como pacientes da acção
dos outros sobre si, formando-se pela palavra. A palavra oral era a pedra de
toque da retórica, o seu motor primeiro8.

A introdução da escrita, especialmente da escrita fonética grega, uma mu-
dança grande se opera no entendimento das relações entre os discursos e os
seus correlatos. A progressiva introdução da alfabetização criou uma com-
pleta modificação da experiência do mundo se fazer. Robert K. Logan em The
Alphabet Effect dá conta desse problema: «O alfabeto grego, completo com as
suas vogais, representa um empreendimento único na capacidade do homem
para dar à linguagem falada uma total precisão mediante a escrita; a escrita
vai muito além de tudo aquilo que a precedeu e, desde então, ainda nada a
superou. Os 600 ou 700 anos que se seguiram à transferência do alfabeto fo-
nético dos Fenícios para os Gregos, constituíram o período mais criativo da
existência do homem. Dentro deste curto período, apareceram os elementos
da civilização ocidental: ciência abstracta, lógica formal, a geometria axio-
mática, a filosofia racional e a arte representativa. Não é, pois, um acidente
que este inigualável desenvolvimento tenha ocorrido imediatamente depois da
transferência do alfabeto fonético»9. A criação do alfabeto fonético produz as-

Technology. Studies in the Interaction of Expression and Culture. Ithaca: Cornell University
Press, p. 1. Este primeiro capítulo que leva o sintomático título de « Rhetoric and the Origins
of Consciousness».

8 «Rhetoric is the Anglicized Greek word for public speaking, and thus refers primarily
to oral verbalization, not to writing. It comes from the Greek term rhema, a word or saying,
which in turn derives from the Proto-Indo-European wer, the source of the Latin verbum and
of our "word."All human culture was of course initially rhetorical in the sense that before the
introduction of writing all culture was oral», Ong, Walter J. (1971) Rhetoric, Romance and
Technology. Studies in the Interaction of Expression and Culture. Ithaca: Cornell University
Press, p. 2.

9 Logan, Robert K. (2004). «The Alhpabet Effect. A Media Ecology Understanding of the
Making of Western Civilization. New Jersey: Hampton Press, p. 100: «The Greek alphabet
complete with vowels represents a unique achievement in man’s capacity for rendering his
spoken language into a totally accurate written form; it went beyond anything that preceded
it and has not been equaled since. The five or six hundred years that followed the transfer
of the phonetic alphabet from the Phoenicians to the Greeks was one of the most creative
periods in ma’s existence. Within tis short period there appeared many of the elements of the
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sim uma mudança na disposição das coisas na ordem discursiva, modificando
uma forma de um mundo de construir na experiência e de este se fazer ob-
jecto na experiência humana10. Os instrumentos de escrita que Kittler resgata
de uma carta de Nietzsche são apenas um exemplo daquilo que a técnica pode
produzir na estrutura organizativa da realidade e, consequentemente, na forma
de o mundo se configurar na experiência e na expressão. Se a escrita modi-
fica essa relação, o mesmo farão as tecnologias que se seguem, especialmente
aquela que marcou a experiência do homem durante longos séculos: o livro11.

O título deste texto, se pensado isoladamente, poderia bem corresponder
à enunciação de uma tarefa que que todo o ser humano deveria poder cum-
prir em vida, mas conduz, por outro lado, à formulação de um enigma que,
para se poder decifrar, resgataria grande parte do tempo da mesma: porque
o seu objecto se teria também transformado. Quem talvez tenha expressado
melhor essa mudança da experiência do mundo, que aqui queremos aludir,
foi o escritor francês Victor Hugo, nessa majestosa novela que leva por tí-
tulo Notre-Dame de Paris (1831). Num tempo onde o desenvolvimento das
técnicas de comunicação massiva estava ainda incipiente, quando comparado
com o que viria a suceder poucos anos mais tarde, com a emergência dos
meios de comunicação de massa, Hugo, num tom lúcido e crítico, dá-se conta
de que existem mediadores que configuram a experiência do mundo, de que

Western civilization –abstract science, formal logic, axiomatic geometry, rational philosophy,
and the representational art. It is not an accident that hits unparalleled intellectual development
occurred immediately following the transfer of phonetic alphabet».

10 Sobre o tema cfr., Powell, Barry B. (1991). Homer and the Origin of the Greek Alphabet.
Cambridge: Camdridge University Press.

11 «The argument runs somewhat as follows. In any culture, one discerns two areas of com-
munication: (a) there is the casual and ephemeral converse of daily transaction and (b) there is
the area of preserved- communication, which means significant communication, which in our
culture means ’literature’, using the word not in an esoteric sense, but to describe the range of
experience preserved in books and writings of all kinds, where the ethos and the technology of
the culture is preserved. Now, we tend to assume that area (a), being that of the common spe-
ech of men, is fundamental, while area (b) is derived from it. But the relationship can be stated
in reverse. The idiom and content of area (b), the preserved word, set the formal limits within
which the ephemeral word can be expressed. For in area (b) is found the maximum sophisti-
cation of which a given epoch is capable. In short, the books and the bookish tradition of a
literate culture set the thought-forms of that culture, and either limit or extend them. Mediaeval
scholasticism on the one hand, and modern scientific thought on the other, furnish examples
of this law», Havelock, Eric. A (1963). Preface to Plato. Cambridge/MA. & London: The
Belknap Press of Harvard University Press, p. 135.
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isto matará aquilo, de que uma forma medial poderá configurar uma nova ex-
periência do mundo, porque o transforma, porque o metamorfoseia, porque
o configura à sua imagem e semelhança; porque, numa palavra, se institui
como um elemento retórico novo. Constitui esta novela, especialmente nas
reflexões que se realizam no «Livro V», a proto-experiência do que pode sig-
nificar a consciência das configurações técnicas do mundo, neste caso, de que
o livro matará o edifício12 (a arquitectura), na sua formulação, na sua apro-
ximação retórica ao tema. Trata-se da primeira formulação explícita de como
a técnica se reveste de numa gramática capaz de revolucionar a experiência
do mundo. Mostra-se, nestas reflexões, que o que está em jogo para Victor
Hugo é, justamente, um mundo onde a arquitectura se manifestava como o
medium onde o pensamento que se inscrevia na pedra, para dar lugar a uma
nova forma de experiência onde a máquina de Gutenberg passa a configurar
o mundo, parecendo volatilizá-lo: «[...] a arquitectura foi, até ao século XV,
o principal registo da Humanidade; que durante este intervalo não apareceu
no mundo pensamento um pouco complicado que não se fizesse em edifício;
que qualquer ideia popular, como qualquer lei religiosa, possui os seus monu-
mentos; que o género humano, enfim, nunca pensou nada de importante que
não o tivesse escrito em pedra»13. A maquina infernal de Gutenberg, na feliz
expressão de Elizabeth L. Einsenstein, é responsável para Hugo por uma revo-
lução total no acesso ao mundo a na configuração da sua experiência, algo que
se faz evidente quando afirma: «O livro vai matar o edifício. A invenção da
escrita é o maior acontecimento da história. É a revolução mãe. É o modo de
expressão da humanidade que se renova totalmente, é o pensamento humano
que despoja uma forma, revestindo-se numa outra, é a completa e definitiva
mudança de pele dessa serpente simbólica que, depois de Adão, representa a

12 Hugo, Victor (2001). Notre-Dame de Paris 1482. Paris: Pocket, p. 222. (Existe tradução
portuguesa: Hugo, Victor (2012). Nossa Senhora de Paris. Lisboa: Civilização).

13 Hugo, Victor, op. cit., pp. 228/9. Diz o original: «[...] que l’architecture a été jusqu’au
quinzième siècle le registre principal de l’humanité, que dans cet intervalle il n’est pas apparu
dans le monde une pensée un peu compliquée qui ne se soit faite édifice, que toute idée po-
pulaire comme toute loi religieuse a eu ses monuments ; que le genre humain enfin n’a rien
pensé d’important qu’il ne l’ait écrit en pierre». Sobre este assunto, cfr., Elizabeth L. Eisens-
tein (2011). Divine Art, infernal Machine. The reception of Printing in the West from First
Impressions to the Sense of an Ending. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, pp.
167-169, onde Eisenstein se debruça especialmente sobre a obra de Victor Hugo.
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inteligência»14. A novela de Hugo constitui-se como uma proto-teoria da téc-
nica e, em última instância, uma proto-teoria dos media, pois, a arquitectura e
o livro aparecem como espaços de inscrição onde o mundo se configura: «As-
sim, até Gutenberg, a arquitectura é a escrita principal, a escrita universal»15.
Uma mudança no procedimento retórico do discurso mudará a experiência do
mundo. Dizia Victor Hugo que todo o que nascesse poeta se faria arquitecto16.

Mas a expressão ‘fazer do mundo uma experiência’, procede de uma afir-
mação de Hans Blumenberg17 num livro onde procura tematizar como é que
um dispositivo técnico, que é também sempre um procedimento, pode dar
lugar uma forma particular de o mundo se constituir como objecto para os
sujeitos, de como uma totalidade pode ser pensada ou de como uma unidade
imaginária de uma multiplicidade de coisas, percebida de modo disperso, se
pode fazer visível para os seres humanos quando historicamente considera-
dos. Mostra Blumenberg, sem nunca se referir a Victor Hugo, que a partir
desse procedimento técnico essa experiência já não se deve exprimir ou no-
mear mediante o conceito, mas mediante metáforas, surgindo assim como
uma construção retórica –por tanto técnica– do mundo; mostra-se também
nesse texto como esse procedimento é condição de possibilidade de acesso ao
que está para lá das fronteiras dos sujeitos, aquilo a que hoje a terminologia
filosófica designa por internal milieu. Esse procedimento técnico designou-se
livro, havendo-se transformado numa das metáforas mais recorrentes da confi-
guração humana da experiência do mundo18. Metáfora e não conceito, porque

14 Hugo, Victor, op. cit., p. 230. Diz o original: «Le livre va tuer l’édifice. L’invention de
l’imprimerie est le plus grand événement de l’histoire. C’est la révolution mère. C’est le mode
d’expression de l’humanité qui se renouvelle totalement, c’est la pensée humaine qui dépouille
une forme et en revêt une autre, c’est le complet et définitif changement de peau de ce serpent
symbolique qui, depuis Adam, représente l’intelligence».

15 Hugo, Victor, op. cit., p. 228. Diz o original: «Ainsi, jusqu’à Gutenberg, l’architecture
est l’écriture principale, l’écriture universelle».

16 Hugo, Victor, op. cit., p. 227.
17 «Von der Welt Erfahrung zu machen...», Blumenberg, Hans (1980). Die Lesbarkeit der

Welt. Franhfurt a.M.: Suhrkamp, p. 10.
18 Curtius, Ernst Robert (1989). La literatura europea y la Edad Media Latina, I. México:

Fondo de Cultura Económica, p. 425: «El empleo de la escritura y del libro en el lenguaje
metafórico se encuentra en todas épocas de la literatura universal; en cada una de ella se adopta
rasgos característicos, determinados por la cultura general del tiempo. No todas las cosas se
prestan al lenguaje figurado; sólo se prestan aquellas a las cuales se atribuye un valor, aquellas
que, como dice Goethe, están en ‘relacionadas con la vida’ o dejan traslucir ‘la interacción de
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o segundo é objecto do pensamento, uma forma não expressiva, mas deíctica,
enquanto a segunda pertence ao domínio da técnica, da linguagem e da sua
notação.

Será no livro, enquanto dispositivo e metáfora, que o princípio que David
Hume formulou no Tratado da natureza humana ganharia uma consistência
–destruindo a arquitectura do conceito– e estabilidade, pois estabelece esse
princípio como uma construção meramente artificial, uma vez que para Hume
o princípio de acesso ao significado do mundo se expressa da seguinte ma-
neira: «Ideias produzem as imagens de si mesmas em novas ideias»19; Hume
deixa assim fora de todo o jogo legítimo a possibilidade de efectividade do
conceito, a não ser aquele dado pela construção artificial, pela sua construção
artificial, expressiva. A totalidade do real, que se constitui sempre como um
desejo, e que o conceito quer designar, abarcar, chama-a Hume «melancolia
e delírio filosófico»20. É no livro que Hume encontra a pedra de toque para
o desenho da sua epistemologia, algo que levou à prática durante toda a sua
vida21. O livro apresenta-se assim tanto como instrumento técnico como um

toda las cosas’. Por eso Goethe insiste en que, para Shakespeare, el libro era todavía ‘algo
sagrado’. Debemos preguntar-nos, pues: ¿Dónde y cuando se consideró el libro como un
objeto sagrado? Para responder, tendríamos que retroceder en el tiempo, pasar por los libro
sagrados del cristianismo, del Islam, del judaísmo, hasta llegar al antiguo Oriente: al Asia
occidental y a Egipto. Había libros ‘celestiales’, ‘sagrados’, ‘litúrgicos. El acto mismo de
escribir se tenía por misterio, y el escriba gozaba de privilegios especiales. Egipto tenía un
dios de los escribas y de la escritura, Thot; los griegos de la época tardía fundieron a este dios
con Hermes. Para los babilonios, las estrellas eran ‘la escritura del cielo». No análise que
Curtius faz do livros, dá-nos conta de como este dispositivo passa também a ser metafórica
para as actividades económicas: «[. . . ] el libro aparece más bien como inventario (catalogue,
file, brill). La metáfora está vuelta hacia lo económico-administrativo», p. 477.

19 «Ideas produce the images of themselves in new ideas», Hume, David (1975). A Treatise
of Human Nature: Being an Attempt to Introduce the Experimental Method of Reasoning into
Moral Subjects. Ed by L.A Selby-Bigge. Oxford: Oxford at the Clarendon Press, 1888 (Second
edition with text revised and notes by P. H: Nidditch, 1975), p. 7.

20 David Hume, op. cit., p. 269.
21 Eisenstein, Elizabeth L., op. cit., onde corrobora esta ideia de que o livro servia para

Hume como instrumento configurador: «For printed editions often do supersede one another.
David Hume thought the fact that he was able continually to improve and correct his work in
successive editions was the chief advantage conferred on an author by the invention of prin-
ting”». O livro, sua função e estrutura, coincide com o princípio da cópia enunciado. É a
repetição e constante referência de impressões a ideias e a ideias complexas que faz do prin-
cípio enunciado por Hume um princípio útil e comparável à indústria do livro, onde cada um
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procedimento retórico e é enquanto tal que determina uma forma de dar a ver,
uma construção da realidade22.

Considere-se, pois, alguns dos pontos em que enraíza a técnica, os seus
procedimentos, em suma, a natureza do artificialismo humano, para se fazer
uma revisão do problema que esta levanta quando tomada como um dispo-
sitivo essencialmente retórico; recorreremos para tal a algumas das teses de
Friedrich Kittler, procurando-se com elas mostrar as consequências que daí
advêm, que se podem já resumir à absoluta submissão do acesso do homem
ao mundo a partir os dipositivos técnicos e, por tanto e consequentemente,
corresponde de forma clara uma concepção retórica da técnica: «não sabemos
nada acerca dos nossos sentidos, não antes de os media disporem modelos e
metáforas»23. O Nietzsche de Kittler corresponde-se com o Hugo de A nossa
Senhora de Paris, pois ouve-se o repercutir dessa configuração técnica do
mundo: os nossos instrumentos trabalham conjuntamente com os nossos pen-
samentos, são elementos técnicos que auxiliam a sua construção e, por isso,
razão suficiente para que o conceito permaneça em si mesmo como uma forma
expressiva e não uma entidade autónoma.

Um contraponto pode ser feito através da referência a algumas das análi-
ses que Blumenberg realiza sobre o mesmo problema e para quem a retórica
e a técnica não funcionam tanto como uma determinante, mas sim com uma
forma de compensação, enquanto este conceito responde ao carácter pobre
do ser humano, uma definição que Blumenberg compreende como sendo o
homem um ser ‘sempre em falta’, tomando esta falha tanto no sentido episte-
mológico e biológico; esta pobreza é uma categoria que Blumenberg resgata
de Arnold Gehlen e do seu operativo conceito Mangelswesen. Assim e desde
este ponto de vista, a retórica para Blumenberg «tem a ver com as consequên-

se refere outro e assim sucessivamente. Cfr., sobre o tema da repetição em Hume, Whitehead,
Alfred North (1978). Process and Reality. (Ed. by Griffin, David Ray & Sherburne, Donald
W.) New York: The Free Press, pp. 133ss.

22 Sobre a forma como os dispositivos ópticos, por exemplo, conformaram uma determi-
nada forma de conceber o real, veja-se as notáveis notas sobre as relações entre a noção de
representação em Heidegger e os dispositivos técnicos que produzem a representação dentro
do instrumento: camera obscura. Cfr., Kittler, Friedrich (2002). Optische Medien. Berliner
Vorlesung 1999. Berlin: Merve. O apartado leva o título «Heidegger Zeit des Weltbildes», pp.
91-92.

23 Kittler, Friedrich, op. cit., p. 28 («Man weiß nichts über seine Sinne, bevor nicht Medien
Modelle und Metaphern bereitstellen»).
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cias dimanantes da possessão da verdade ou com a perplexidade que resulta da
impossibilidade de alcançar a verdade»24. De fazer parar, pois, a melancolia
e delírio filosófico. As duas teses –Kittler e Blumenberg– têm coincidências
tangências, ainda que divirjam na sua finalidade: em Kittler vemos que o que
faz aparecer e desenhar a máquina conceptual de organização do mundo são
os instrumentos técnicos, de que a produção destes é produção imediata de
uma experiência que só por eles, através deles, acontece, se produz. Em Blu-
menberg vemos desenhar-se o procedimento retórico como um procedimento
compensador da consciência da impotência de poder chegar a realizar qual-
quer representação objectiva do real. Se em Kittler habita a ideia da técnica
como produtora única da realidade e de a ela se pode ter acesso, em Blu-
menberg vemos desenhar-se a técnica como uma máquina compensadora da
impotência de uma representação absoluta do real, mas cuja utilidade consiste
em tentar chegar a essa possessão.

O título que Hans Blumenberg escolheu para subsumir esse trabalho so-
bre o livro – dispositivo e metáfora– é por si mesmo exemplar e aponta para
um procedimento que vem prescrito pelo instrumento técnico em si: a legi-
bilidade do mundo (Die Lesbarkeit der Welt). Este procedimento é, a toda a
luz, um procedimento retórico enquanto processo de acesso ao mundo e da
sua descrição – se esta, no limite for possível –, e enquanto remete sempre
a um objecto imaginário, possível: a unidade e totalidade das coisas que se
podem dar em experiência, ou seja, o mundo do qual tem de poder haver uma
experiência. Se o mundo se pode ler é porque este se incorporou num livro e
a ele se acede através do procedimento correlato que é o da leitura, abrindo-se
assim a possibilidade de uma legibilidade para com o mundo e do mundo se
nos fazer experiência mediante a leitura. Uma forma de compensação, um
procedimento retórico25.

24 Blumenberg, Hans. «Anthropologische Annäherung um die Rhetorik», in Wirklichkeiten
in denen wir leben. Stuttgart: Reclam, p. 104: «Rhetorik hat zu tun mit den Folgen aus dem
Besitz von Waherheit oder mit dem Verlegenheit, die sich aus der Unmöglichkeit ergeben».

25 Michel de Montaigne tinha já reagido a esta noção do livro como instrutor de verdade,
mas ainda permanecem nele a noção de que o livro possibilitará o conhecimento de si mesmo,
de que a sua função essencial é a de ser o reflexo da alama: «Je souhaiterais avoir plus parfaite
intelligence des choses, mais je ne la veux pas acheter si cher qu’elle coûte. Mon dessein est
de passer doucement, et non laborieusement ce qui me reste de vie. Il n’est rien pourquoi je
me veuille rompre la tête: non pas pour la science, de quelque grand prix qu’elle soit. Je ne
cherche aux livres qu’à m’y donner du plaisir par un honnête amusement: ou si j’étudie, je n’y



i
i

i
i

i
i

i
i

46 José Gomes Pinto

Para compreender essa relação da técnica à sua retórica inerente, regresse-
se um pouco atrás e vejamos como Aristóteles definia retórica: «A retórica é
a outra face (antistrophos) da dialéctica; pois ambas se ocupam de questões
mais ou menos ligadas ao conhecimento comum e não correspondem a ne-
nhuma ciência particular» (Rhet., II, 1, 1354a). Também aqui se intui já como
um determinado dispositivo artificial – techne – se erige; refere-se aqui espe-
cial atenção à metáfora uma vez que, quando tomada como absoluta, apreende
o real desde um ponto de vista total, determinando desse modo a experiência
do mundo, mas é este um processo que se faz mediante a expressão, na expres-
são. A metáfora, que parte sempre de um dispositivo conhecido, constitui o
princípio e a forma, em mais elevado ou menos elevado grau, de categorização
do mundo26, ou melhor, da forma de este se pode exprimir.

A metáfora de que Blumenberg parte corresponde o termo/instrumento
livro e aos seus procedimentos retóricos: o da legibilidade e o da repetição,
da disseminação e da sua recepção. É o próprio Aristóteles quem afirma que a
metáfora «pertence ao nosso método», a retórica (Rhet., III, 10, 1410b), e que
«a expressão elegante provém da metáfora de analogia e de dispor o objecto
diante dos olhos [prò æmmátwn poieØn]» (Rhet., III, 11, 1411b).

Esse produzir para os olhos, que é um dar que ver, um dar que pensar,
parece ser, justamente, o escolho em que se deve demorar o pensamento que
quer pensar a técnica como elemento retórico, pois esvazia-se, num tempo que

cherche que la science, qui traite de la connaissance de moi-même, et qui m’instruise à bien
mourir et à bien vivre». Montaigne, Michel de (1962). Essais II. Paris: Gallimard. O texto
procede do Capítulo X, «Des Livres», pp. 104-119, p. 106.

26 Lakoff, George & Mark Johnson (1980). Metaphors we live by. London: The University
of Chicago Press, p. 4: «Metaphor is for most people a device of the poetic imagination and
the rhetorical flourish—a matter of extraordinary rather than ordinary language. Moreover,
metaphor is typically viewed as characteristic of language alone, a matter of words rather than
thought or action. For this reason, most people think they can get along perfectly well without
metaphor. We have found, on the contrary, that metaphor is pervasive in everyday life, not
just in language but in thought and action. Our ordinary conceptual system, in terms of which
we both think and act, is fundamentally metaphorical in nature. The concepts that govern our
thought are not just matters of the intellect. They also govern our everyday functioning, down
to the most mundane details. Our concepts structure what we perceive, how we get around in
the world, and how we relate to other people. Our conceptual system thus plays a central role
in defining our everyday realities. If we are right in suggesting that our conceptual system is
largely metaphorical, then the way we think, what we experience, and what we do every day is
very much a matter of metaphor.»



i
i

i
i

i
i

i
i

Fazer do mundo uma experiência. Uma retórica da técnica 47

vive assolado pelas mediações técnicas e pelos seus dispositivos, de qualquer
possibilidade de dialéctica que não seja também ela mediada tecnicamente,
acentuando-se assim a escrita e a tecnologia moderna como a disposição or-
denada do mundo e onde esse produzir para os olhos, principalmente para
eles, se assume como o primeiro princípio. O livro produz sem dúvida para
os olhos; contém mundos, dispõe o mundo, faz dele uma experiência, porque
neste se pode decifrar o mundo, se o pode ler, se lhe pode restituir uma ima-
gem; esta afirmação é legitima, apesar dos esforços de Jacques Derrida por
considerar escrita e livro numa oposição tectónica e onde o primeiro se apre-
sentaria como um confinamento da potência da escrita27. Ao contrário, o que
se poder verificar é um acentuar ainda maior do procedimento retórico livro,
ao contrário do que Derrida estava certo de acreditar. Mesmo quando cita o
exemplo da função que os livros têm para David Hume, esquece-se, ainda as-
sim, de referir a importante passagem que dá a ver a natureza retórica desse
procedimento para o gigante filósofo da artificialidade: «os livros são produ-
ções naturais, que se perpetuam a si mesmos como os animais e vegetais, por
descendência e propagação»28. Assim se propagam para Hume as ideias: em
eterna referência e repetição entre si mesmas.

A retórica é um nome derivado de um adjectivo e que inclui na sua defi-
nição o problema da técnica, arte ou, ainda e seguindo outras traduções pos-

27 «La bonne écriture a donc toujours été comprise. Comprise comme cela même qui devait
être compris: à l’intérieur d’une nature ou d’une loi naturelle, créée ou non, mais d’abord
pensée dans une présence éternelle. Comprise, donc, à l’intérieur d’une totalité et enveloppée
dans un volume ou un livre. L’idée du livre, c’est l’idée d’une totalité, finie ou infinie, du
signifiant ; cette totalité du signifiant ne peut être ce qu’elle est, une totalité, que si une totalité
constituée du signifié lui préexiste, surveille son inscription et ses signes, en est indépendante
dans son idéalité. L’idée du livre, qui renvoie toujours à une totalité naturelle, est profondément
étrangère au sens de l’écriture. Elle est la protection encyclopédique de la théologie et du
logocentrisme contre la disruption de l’écriture, contre son énergie aphoristique et, nous le
préciserons plus loin, contre la différence en général. Si nous distinguons le texte du livre, nous
dirons que la destruction du livre, telle qu’elle s’annonce aujourd’hui dans tous les domaines,
dénude la surface du texte. Cette violence nécessaire répond à une violence qui ne fut pas
moins nécessaire». Derrida, Jacques (1967). De la grammatologie. Paris: Les Éditions de
Minuit, p. 30/1. Cfr., sobre o tema Selcer, Daniel (2010). Philosophy and the Book. Early
Modern Figures of Material Inscription. London: Continuun.

28 «[. . . ] books are natural productions, which perpetuate themselves in the same manner
with animals and vegetables, by descent and propagation». Hume, David (2007). Dialogues
Concerning Natural Religion. Ed. By Dorothy Coleman. Cambridge: Cambridge University
Press, III, 4, 153 (p. 30).
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síveis, a perícia: he techne rhetorike, ou seja, a arte ou técnica de elaborar
argumentos com vistas à persuasão, de levar alguém a crer em qualquer coisa,
portanto, a determinar uma experiência do mundo mediante essa crença e em
forma de totalidade. Se continuássemos a leitura da obra aristotélica, pode-
ríamos chegar a uma segunda definição que é consentânea com o argumento
de que esta pode produzir uma experiência do mundo, por se constituir, justa-
mente, com um dispositivo que conduz à crença, mas também à prova (pistis),
porque a crença é sempre algo derivado de uma prova –sentidos que assume
o termo grego utilizado por Aristóteles. É assim que lemos em Aristóteles:
«Entendemos por retórica a capacidade de descobrir (dunamis... tou theore-
sai) o que é adequado a cada caso com o fim de persuadir. [...] A retórica
parece ser, por assim dizer, a faculdade de descobrir os meios de persuasão
sobre qualquer coisa dada» (Rhet I, 2, 1355b). No verbo grego está já dado
o sentido da visão, de produzir o ver, de fazer ver que cria a crença de tomar
posse do visto no fazer-se ver.

Possibilita, por tanto, a retórica uma determinada experiência do mundo e
uma experiência do mundo determinante. Se está é ou não correspondente da
verdade, isso constituiria um outro problema, mas é este um problema que, no
fundo, fica também sempre adiado, porque todo o conceito, enquanto produto
do entendimento, enquanto objecto do pensamento, está ele próprio preso da
trama narrativa que o foi desenhando historicamente, mas também porque essa
narrativa se desenha no devir da escrita e da história, dos livros que constituem
a filosofia em particular, das suas metáforas. Também aí Blumenberg acerta
quando diz que só quando essa narrativa termina, ou seja, quando não gera
mais crença, qualquer que seja o seu desfecho – positivo ou negativo –, podem
os conceitos entrar a fazer parte da história da filosofia, deixando assim de ser
metáforas, ou seja, de ser algo vivo, algo não acabado e que procura a sua
completude, a restituição da imagem que se faz no dar a ver. Mas enquanto
a metáfora não se transformar em conceito, não se esgotar, morrer, o conceito
está preso das narrativas que à volta dele se entretecem; o contrário acontece
quando a metáfora entra na história dos conceitos, na história do pensar puro,
já que estes começam aí a revelar-se inoperantes, secos, pois designam o já
conhecido e não como a metáfora, um sentido que se esconde por detrás do
seu procedimento. A retórica trava assim uma luta e é, ao mesmo tempo,
um domínio fértil do expressar: está sempre entre o já conhecido e o por-
conhecer, de onde, de facto, retira todo o seu sentido e potência. A passagem
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da metáfora ao conceito deixa este último, por assim dizer, dissecado, sendo
incapaz de dizer qualquer outra coisa que não tenha já lugar no domínio do já
conhecido, da imagem restituída29.

Cabe assim à retórica a tarefa de manter viva a própria verdade –mesmo
em forma ficcional, técnica– e a sua adequação ao real, pois tanto a verdade
quanto a realidade, necessitam sempre de um dispositivo que possibilite dar
voz ao que tem um carácter mudo, ao que ainda está por conhecer, ao que
entra na totalidade, mas o faz em forma de ausência. Neste sentido é possível
afirmar que a verdade é muda, a realidade ainda sem nome. Correspondem-se
assim, tacitamente e antiteticamente, Platão e Blumenberg. Para Blumenberg
«não há nenhuma verdade que se possa suster por si mesma, que não neces-
site ajuda, que não seja, no limite, muda»30. A antístrofe de Blumenberg
encontramo-la em Platão, no Fedro, para quem só a argumentação dialéctica
pode chegar a determinar o saber, sendo a escrita, pelo contrário, uma forma
de esquecimento e a retórica, como corrobora em Górgias, 462c, uma mera
actividade empírica e para qual falta a razão, pois, para Platão, retórica é aneu
nous (Górgias, 467a).

A retórica está pois, intimamente ligada ao domínio de saber que se encar-
rega de procurar os mecanismos de interacção entre os indivíduos, ou seja, a
comunicação entre os humanos. Isto é tanto mais visível quanto nos adentra-
mos no tempo histórico e nos factos que foram determinando os processos de
transmissão comunicativa. Aí encontramos, verdadeiramente, uma substitui-
ção da actividade oral para procedimento escrito e deste para os dispositivos
técnicos, podendo assim haver geração de novas discursividades retóricas. É
assim que Friedrich Kittler toma o problema: «A retórica tradicional da pre-
sença e da persuasão serão substituídos pelas tecnologias de telecomunicação
e controlo»31. Os procedimentos técnicos são produtores discursivos, de tota-
lidades, que nos marcam, confinam uma experiência do mundo, porque justa-
mente o fazem mundo. O problema de Victor Hugo é, pois, formalmente, o
problema de Kittler, ainda que este nunca o tenha mencionado.

29 Cfr., Michelstaedter, Carlo (1999). La persuasione e la rettorica. Milano: Enaudi, p. 124.
30 Blumenberg, Hans (1998). Begriffe in Geschichten. Frankfurt a.M.: Shurkamp, p. 164.

(«Es gibt keine Wahrheit, die für sich selbst stehen könnte, nicht hilfsbedürftig wäre, im Grenz-
fall sprachlos»).

31 Kittler, Friedrich (1997) «Media Wars: Trenches, Lightning, Stars». In Literature, Media,
Information. Amsterdam: G+B Arts International, p. 117.
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Percebe-se deste modo, e imediatamente, a razão pela qual os estudos
sobre o fenómeno humano da comunicação –outra forma de mencionar os
dispositivos técnicos e os seus procedimentos– se só têm vindo a sedimentar
desde os princípios do século XX32, pois só aí se confrontam com o mundo
que eles começam desenhar, criando uma nova experiência do mundo. Por
isso, também não é de estranhar, que cheguem nesse momento a um ponto
de encruzilhada: a constatação do facto de que os dispositivos físicos da co-
municação têm colonizado toda vida social, não havendo hoje um estrato da
acção humana que não esteja dependente da sua materialidade: da literatura
à economia, da ciência à arte as mediações materiais são agora mais visí-
veis. A retórica da técnica começa a desenhar-se aí de forma explicíta. Desde
as teorias da transmissão, passando pelos estudos semióticos, da psicologia
à sociologia, das teorias da informação à finança, as confluências interdisci-
plinares têm sido grandes, e nem sempre profícuas, na hora de determinar o
fenómeno comunicação e o seu correlato necessário: a mediação. Uma nova
retórica começa assim a emergir por força da impulsão da técnica, ou seja,
uma nova forma de construção da experiência do mundo se desenha. É isso,
por exemplo, que Raymond Williams tem em mente quando em Literatura
e Marxismo afirma: «a forma das relações sociais e a forma do material de
produção estão especificamente conectadas»33.

Essa confluência de saberes parece ter trazido para dentro dos estudos de
comunicação motivos para uma reflexão de carácter mais teórico sobre o que
seja a sua natureza, a sua essência, a sua origem, mas também sobre a forma-
ção da consciência, individual e colectiva, como primeiro motor do processo
comunicativo, já que este é o garante da relação entre a diversidade dos su-
jeitos; ou seja, sem esse internal milieu não existe possibilidade qualquer de
a comunicação se poder efectivar; mas este é, também, o responsável fác-
tico de que uma experiência do mundo possa ter lugar, pois sem este nada é
possível ser partilhado; na experiência interna, subjectiva, nesse proto-mundo

32 Cfr., Briggs, Asa & Burke, Peter (2005). Social History of Media. Cambridge: Polity
Press; Eisenstein, Elizabeth L. (2005). The Revolution in Early Modern Europe. Cambridge:
Cambridge University Press; Febvre, Febvre & Martin, Henri-Jean (1997). The Coming of the
Book. The impact of Printing 1450-1800. London: Verso, 1997; Martin, Henri-Jean (1994).
The History and Power of Writing. Chicago: The University of Chicago Press, 1994.

33 Williams, Raymond (1977). Marxism and Literature. Oxford: Oxford University Press,
p. 162.
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representado em todos os sujeitos singulares, está assente na partilha consci-
ente de todos esses sujeitos, dos seus estados interiores, resumidamente, a sua
única propriedade. Essa partilha assenta nas estruturas mediais, na técnica,
cuja metáfora por excelência se verteu hoje no termo rede. Se num passado
não muito longínquo esse era o papel da retórica, começa agora a técnica, seu
contraponto natural, a assumir um papel preponderante na formação de uma
determinada imagem do mundo, e fá-lo pelo próprio material de produção que
serve de alimento à metáfora que possibilita toda a experiência do mundo, ou
seja, que todo o material técnico, seu procedimento, dá a ver aquilo que ele
próprio configura, como para Hugo estava o livro a fazer e para Nietzsche, o
de Friedrich Kittler, esses instrumentos da escrita que trabalhavam conjunta-
mente com os pensamentos. Nos seus limites, trata-se de se haver em contas,
sempre, com as estruturas de mediação.

O problema consciência, que é a forma clássica de nomear o problema
acima referido, tantas vezes cotejado hoje por outras disciplinas – o que faz
com que o mais das vezes esse objecto permaneça como que reprimido en-
quanto objecto a determinar –, e que Niklas Luhmann chamou para dentro
do seio de explicação do fenómeno comunicativo, remete para o problema
da apercepção e refere a possibilidade de se poder encontrar no sujeito, em
todos os sujeitos, uma síntese que lhe permita afirmar universalmente da uni-
dade do eu, que sustenta, concomitantemente, a possibilidade de poder pensar
a existência de um pensamento universalizável, assegurando-se, com isso, a
inter-relação entre sujeitos, ou seja, a comunicação, uma totalidade.

Como se sabe esse problema foi obviado nos gregos e em toda a filo-
sofia medieval, mas surge com Descartes e na possibilidade de fundar uma
entidade capaz de ‘absorver’ a totalidade dos homens no exercício do pen-
sar. Essa entidade apareceu sobre a denominação de cogito e sob ele, a noção
de eu-consciência que, mediante a natureza pensante e existente daquele, se
poderia universalizar. Descartes abriu assim o problema de ter de conseguir
reduzir todas as qualidades do sujeito no seu acto próprio de pensar enquanto
tal. Toda a exterioridade, em qualquer grau de evidência que lhe pudesse ser
dado, não teria valor de unidade independente no exterior do próprio sujeito34.

34 Descartes, René (1904) [(1641/1647)]. «Méditations touchant la première philosophie
dans lesquelles l’existence de dieu et la distinction réelle entre l’âme et le corps de l’homme
sont démontrées». Em Descartes, René (1904). Œuvres – IX : Meditations et principes: tra-
duction française. (Pub. Adam, Charles & Tannery, Paul). Paris : Léopold Cerf. Lê-se na
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Uma nova retórica se começa a instalar desde aí e a produzir discursividades
assentes sobre aqueles princípios.

É Immanuel Kant, na Crítica da razão pura, aquele que procura deixar
fora de toda a metafórica o problema da apercepção, dedicando-lhe todo um
apartado. E fá-lo, reduzindo o problema da apercepção a uma mera forma.
Lê-se na Crítica da razão pura: «O eu penso deve poder acompanhar to-
das as minhas representações; se assim não fosse, algo se / representaria em
mim, que não poderia, de modo algum, ser pensado, o mesmo é dizer, que
a representação ou seria impossível ou pelo menos nada seria para mim. A
representação que pode ser dada antes de qualquer pensamento chama-se in-
tuição. Portanto, todo o diverso da intuição possui uma relação necessária ao
eu penso, no mesmo sujeito em que esse diverso se encontra. Esta represen-
tação, porém, é um acto da espontaneidade, isto é, não pode considerar-se
pertencente à sensibilidade. Dou-lhe o nome de apercepção pura, para a dis-

Segunda Meditação, p. 21 desta edição: «Mais moi, qui suis-je, maintenant que je suppose
qu’il y a quelqu’un qui est extrêmement puissant et, si le l’ose dire, malicieux et rusé, qui
emploie toutes ses forces et toute son industrie à me tromper? Puis-je m’assurer d’avoir la
moindre de toutes les choses que j’ai attribuées ci-dessus à la nature corporelle? Je m’arrête à
y penser avec attention, je passe et repasse toutes ces choses en mon esprit, et je n’en rencontre
aucune que je puisse dire être en moi. Il n’est pas besoin que je m’arrête à les dénombrer.
Passons donc aux attributs de l’âme, et voyons s’il y en a quelques-uns qui soient en moi. Les
premiers sont de me nourrir et de marcher; mais s’il est vrai que je n’aie point de corps, il est
vrai aussi que je ne puis marcher ni me nourrir. Un autre est de sentir; mais on ne peut aussi
sentir sans le corps: outre que j’ai pensé sentir autrefois plusieurs choses pendant le sommeil,
que j’ai reconnu à mon réveil n’avoir point en effet senties. Un autre est de penser; et je trouve
ici que la pensée est un attribut qui m’appartient: elle seule ne peut être détachée de moi. Je
suis, j’existe: cela est certain; mais combien de temps? A savoir, autant de temps que je pense;
car peut-être se pourrait-il faire, si je cessais de penser, que je cesserais en même temps d’être
ou d’exister. Je n’admets maintenant rien qui ne soit nécessairement vrai: je ne suis donc,
précisément parlant, qu’une chose qui pense, c’est-à-dire un esprit, un entendement ou une
raison, qui sont des termes dont la signification m’était auparavant inconnue. Or je suis une
chose vraie, et vraiment existante; mais quelle chose? Je l’ai dit: une chose qui pense. Et
quoi davantage? J’exciterai encore mon imagination, pour chercher si je ne suis point quelque
chose de plus. Je ne suis point cet assemblage de membres, que l’on appelle le corps humain;
je ne suis point un air délié et pénétrant, répandu dans tous ces membres; je ne suis point un
vent, un souffle, une vapeur, ni rien de tout ce que je puis feindre et imaginer, puisque j’ai
supposé que tout cela n’était rien, et que, sans changer cette supposition, je trouve que je ne
laisse pas d’être certain que je suis quelque chose». Um ponto de partida muito mais aliciante,
para pensar as materialidades técnicas, que o de Descartes e Kant, pois inclui a possibilidade e
não só a condição de possibilidade, de se poder pensar uma experiência do mundo.
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tinguir da empírica ou ainda o de apercepção originária, porque é aquela
autoconsciência que, ao produzir a representação eu penso, que tem de poder
acompanhar todas as outras, e que é una e idêntica em toda a consciência,
não podendo ser acompanhada por nenhuma outra. Também chamo à uni-
dade dessa representação a unidade transcendental da autoconsciência, para
designar a possibilidade do conhecimento a priori a partir dela»35.

Percebe-se, assim, que a apercepção é também ela devedora da materi-
alidade do meio que a produz e ao mesmo tempo, por isso, um instrumento
retórico. Não se pode esquecer esquecer que, por exemplo, para Kant, a uni-
dade da representação do diverso está fundada naquilo que designa por li-
gação (Verbindung), conjunctio, que produz a síntese. E essa ligação a que
Kant chega está assente num pressuposto linguístico da escrita e por tanto
também tem uma materialidade: a das narrativas filosóficas precedentes, cor-
respondente à descendência e propagação natural dos livros para Hume. Kant
afirma que a ligação é a representação sintética do diverso36. Mas a «unidade
originariamente sintética da apercepção» que se dá no eu penso tem uma estru-
tura linguística, e por isso Kant a pensa como algo originariamente sintético:
pois só assim a pode pensar, sob uma determinada palavra, ou seja, sob uma
construção artificial.

O salto, inadvertido, de Kant deve-se à própria natureza da escrita, pois
é esta que produz o conceito na sua materialidade, ou seja, é a escrita que
mostra o carácter imanente da experiência do pensar e da possibilidade de
fazer a experiência do mundo a partir dessa perspectiva da imanência37. Kant
é também claro a este respeito, já que para ele a possibilidade da ligação está

35 Kant, Immnanuel (1989). Crítica da razão pura. Lisboa: Fundação Calouste Gulben-
kian, B 132. O sublinhado é nosso. É de notar que essa insistência no acompanhamento da
representação pelo eu penso. Sem este, qualquer e toda a representação não poderia ter uma
localização. As representações têm de ser minhas para poderem depois ser transmitidas a ou-
tro que possui, do mesmo modo, as suas. Kant pretende superar aqui o problema levantado
por David Hume no Tratado da Natureza Humana (cfr., I, VII, vii, 269), retirando do acto de
pensar qualquer metafórica.

36 Kant, Immanuel, op. cit., 1787, B131.
37 Stefan Andriopoluos tem uma posição semelhante quando à interpretação que aqui se faz

de Kant. Para ele o fundamento material que alimenta o pensamento de Kant estaria dado
pela lanterna mágica. Cfr., «The Magic Lantern of Philosophy: Specters of Kant», in Ghostly
Apparitions. German Idealism, and the Gothic Novel, and Optical Media. New York: Zone
Books, 2013, pp. 23-48.
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dada «pelo próprio sujeito», não podendo nunca «ser dada pelos objectos»,
«porque é um acto da sua [dos sujeitos] espontaneidade»38. Apesar de saber
que conceito (Begriff ) é só uma palavra39, toma-a no sentido de o resultado de
uma acção interna de apreender, incluir ou captar a que o termo conceito no
alemão remete. Mas um conceito não vai nunca além, ou melhor, não deixa
nunca ser uma palavra, uma forma histórica, retórica, de designar, isto é, um
entimema, se o pretendêssemos designar segundo as categorias clássicas da
retórica.

O problema não é assim e só o de se saber qual é a essência da comu-
nicação, da consciência e da possibilidade da interligação entre elas; não se
trata só de saber quais os elementos originários que esta contém, mas sim de,
avisadamente, mostrar que, de facto, a comunicação é enquanto acontece, en-
quanto procedimento, ou seja, de que é uma evidência técnica, algo que só se
pode conceber, naturalmente, desde a sua materialidade, desde os dispositi-
vos de mediação material, constituindo-se a técnica como um procedimento
retórico não declarado. Toda a suspensão do juízo –o parar para pensar e
expressar–, mostra-se, assim, como um procedimento retórico (técnico) por
excelência, a técnica primeira da filosofia. Mas essa suspensão é uma imagem
delirante (Hume), cuja modalidade de ser só se pode pensar enquanto metá-
fora ou procedimento retórico, por tanto, técnico. Peter Sloterdijk tem uma
intuição pertinente a este propósito em Morte aparente no pensar: «Teríamos
de mostrar porque é que a ideia de que o ser humano pensante é uma espécie
de morto em férias é inseparável da cultura da racionalidade da velha Europa,
sobre tudo desde a filosofia clássica inspirada por Platão»40. A essa pergunta
–e a propósito também de eu penso kantiano –, das releituras que se podem
fazer sobre os sistemas filosóficos a partir das materialidade das mediações,
refere, respondendo, Friedrich Kittler: «As tecnologias mecânicas de armaze-
namento da escrita, imagens e sons só se poderão ter desenvolvido depois do
colapso deste sistema»41. A fisiologia acabou com a concepção psicológica

38 Immanuel Kant, op. cit., B 130.
39 Immanuel Kant, op. cit., A 103: «A palavra conceito poderia já, por si mesma, conduzir-

nos a esta observação. Com efeito, esta consciência una é que reúne numa representação o
diverso, sucessivamente intuído e depois também reproduzido». O sublinhado é nosso.

40 Sloterdijk, Peter (2013). Muerte aperente en el pensar. Sobre la filosofia y la ciência
como ejercicio. Barcelona: Siruela, p. 123.

41 Kittler, Friedrich, Grammophon..., op. cit., p. 279: «Schreib-Maschine brachte nach
alldem nur die Regeln ans licht, denen Diskurse in der Goethezeit unterstanden: Autorität
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que garantia aos humanos que eles poderiam encontrar as suas almas atra-
vés da escrita e da releitura42. Diz Kittler, «O eu penso, que desde Kant se
supôs que deveria acompanhar toda as nossas representações, provavelmente
só acompanha as nossas leituras. Tornou-se obsoleto logo quando o corpo e
a alma se transformaram em objectos de experiência científica. A unidade da
apercepção desintegrou-se num grande número de sub-rotinas que, como tais,
podem ser localizadas pelos fisiologistas em diferentes centros do cérebro e
que os engenheiros podem reconstruir em múltiplas máquinas. Aquilo que é
o espírito – o não-simulável centro do homem – negado pela sua própria defi-
nição»43. A suspensão dos juízos, para ir ao mundo, aparece aqui como uma
imagem delirante: está-se sempre no mundo porque se está sempre envolvido
por um procedimento técnico.

Relembre-se, ainda, a ideia de Blumenberg segundo a qual técnica supre
as deficiências do ser humano enquanto ser biologicamente limitado: «A ca-
rência humana de disposições específicas necessárias para um comportamento
reactivo diante da realidade, em última análise, a sua pobreza instintiva, repre-
senta o ponto de partida para a questão antropológica central, a saber, como é
que esse ser, pese embora a sua falta de posição biológica, é capaz de existir.
A resposta pode-se resumir na fórmula seguinte: não estabelecendo relações
imediatas com essa realidade, a relação do homem com a realidade é indirecta,
adiada, selectiva e, antes de tudo, metafórica»44. É esta uma formulação equi-
valente àquela que Kittler faz como seu princípio: os media determinam a
nossa situação45. Por tanto, uma vez mais se pode aqui recorrer a Blumen-

und Autorschaft, Handschrift und Relektüre, Schöpfernarzißmus und Lesergehorsam». (As
máquinas de escrever, no sumo, só trazem à luz as regras que estavam por debaixo dos discur-
sos na época-de-Goethe: autoridade, autoria, escrita-à-mão e releitura, narcisismo criativo
obediência-à-leitura).

42 Kittler, Friedrich, Grammophon..., op. cit., p. 279.
43 Kittler, Friedrich, Grammophon..., op. cit., p. 279: «Das Ich denke, das seit Kant alle

meine Vorstellungen mußte begleiten können, hatte vermutlich nur Lektüren begleitet. Es
wurde obsolet, sobald Körper und Seele zum Objekt naturwissenschaftlicher Experimente au-
frückten. Die Einheit der Apperzeption zerfiel in eine offene Menge von Subroutinen, die
aber gerade als solche von Physiologen in diversen Teilzentren des Gehirns lokalisiert und von
Ingenieuren in diversen Maschinen nachgebaut werden konnten».

44 Blumenberg, Hans, «Anthropologische Annäherung an die Rhetorik», op. cit., p. 115.
45 Kittler, Friedrich, Gramophon. . . op cit.„ p. «Medien bestimmen unsere Lage, die (trotz-

dem oder deshalb) eine Beschreibung verdient» (Os media determinam a nossa situação, ape-
sar disso ou por isso, precisam de uma descrição), p. 3.
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berg: «A retórica ensina a reconhecer a retórica, mas não ensina a legitimar a
retórica»46.

Para Friedrich Kittler os media funcionam como a conjunctio kantiana,
melhor, são o seu substituto retórico, artificial, a razão da impossibilidade
da dialéctica. Dá-se assim uma deslocação do pensar o ‘eu penso’ para as
condições externas –sempre contingentes– da sua possibilidade e não se legi-
timando o permanecer ao nível da imanência ou transcendência das condições
naturais dos sujeitos, como tradicionalmente pensou a disciplina filosófica.
Assumem-se, para Kittler, as mediações materiais como elementos retóricos e
artificiais. Esta sempre tácita materialidade dos meios de comunicação, que é
a que marca a disposição do ser humano para a experiência do mundo, obtém
a seguinte formulação aristotélica na obra de Kittler: «Precisamente porque o
olho não vê o ar nem a água em que está envolvido, os media, isto é, a matéria
invisível, permitem uma visão manifesta do ser ou, em palavras de Aristóte-
les, eles revelam o activamente real de um ser manifesto»47. Assim, o que
é causa da comunicação é efeito no fenómeno da percepção, da disposição à
experiência do real que esta proporciona, no caso de Kittler referente a Kant,
a leitura como dispositivo técnico-retórico. E é desta forma que Kittler mos-
tra que a possibilidade de uma retórica da técnica deve estar antecedida pela
compreensão do papel que os media na configuração de todo o fenómeno, em
palavras suas, porque precisam de uma descrição, ou seja, uma declinação da
escrita, um afastamento da técnica e do que esta produz, para se poder ver.

46 Blumenberg, Hans, loc. cit., op. cit., p. 126.
47 Kittler, Friedrich (2006), «Number and Numeral». Theory, Culture & Society, (Sage,

London): Vol. 23 (7–8): 51-61, p. 54. Diz assim o original «Precisely because the eye
sees neither the air nor the water involved, media, that is, the invisible matter (ulh), grant an
unconcealed view of being or, in Aristotle’s words, they reveal the actively real (enetelekeia)
of an unconcealed being (oucia)».
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A construção da imagem do político

Ivone Ferreira
Instituto Politécnico de Viseu

1. O ethos como imagem

A Retórica aristotélica constitui um importante legado para este campo de es-
tudo pois, no primeiro livro, o filósofo começa por apresentar uma definição
de Retórica, o seu objeto e de que modo deve o orador argumentar para alcan-
çar eficazmente o seu auditório. Nesta primeira parte discorre sobre o carácter
moral do orador, ou ethos, que devemos entender não como as qualidades que
o orador tem de facto mas como as que exibe enquanto profere o seu discurso,
destinadas a impressionar favoravelmente quem o ouve. O segundo livro é
dedicado ao estudo do auditório, tratando dos hábitos, gostos e paixões das
pessoas segundo a idade, pois, na perspectiva do autor, estes factores podem
gerar e traduzir distintos sentimentos e emoções. É fundamental que o orador
conheça bem não só as paixões do seu auditório, mas também a melhor forma
de as despertar – o pathos –, pois desta forma terá melhores probabilidades
de o persuadir eficazmente. Por fim, o terceiro livro centra-se no próprio dis-
curso argumentativo, ou logos. Começamos com uma referência ao conceito
de ethos por entendermos que este não é mais do que o caráter ou perfil que o
orador mostra enquanto profere o seu discurso e que, a nosso ver, corresponde
à imagem que o orador/político transmite.

Atualmente, começam a surgir estudos sobre o discurso político media-
tizado, nomeadamente investigações sobre o efeito da propaganda eleitoral
sobre a intenção de voto, análises das estratégias de marketing das campanhas
em relação ao desejo e expectativas dos eleitores e dos adversários, sobretudo
no espaço lusófono, discussões sobre o papel dos media no processo eleitoral,
estudos semióticos centrados no discurso político nos media digitais, entre
outros.

Sérgio Strein (2005) faz um estudos retórico sobre o discurso político con-
temporâneo, tendo em conta a dicotomia entre o racional e o simbólico, pre-
sente no discurso e na imagem dos candidatos nos media. Para Murilo Soares
(2005:8), a argumentação e a dramatização são duas formas de linguagem

Retórica e Política , 57-63
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política. devendo ser consideradas expressões de dois processos retóricos ge-
rais, que atuam conjuntamente, mas que se fundam em princípios de naturezas
distintas: persuasão e sedução. A persuasão, para obter o convencimento da
audiência através de argumentos racionais, nomeadamente através da apre-
sentação detalhada do programa do candidato; e, a sedução, que opera num
cenário de espetáculo, todo criado artificialmente, onde o político é o protago-
nista. Murilo Soares chega a utilizar algumas categorias da análise teatral para
estudar campanhas eleitorais, nomeadamente no que diz respeito ao papel do
político na ação, ao cenário e a plateia/audiência.

Wilson Gomes (apud Soares 2003:10) apresenta os vários aspetos da de-
sideologização do discurso político, tais como a redução das diferenças a gos-
tos, a imagem dos media como inimiga do pensamento abstrato, o debate
como sendo refém da agenda dos media, onde o espaço de intervenção tem
tempo contado e as ideias se querem curtas e claras, o crescente desinteresse
do público pelo debate político e a alienação dos mesmos, a quem o discurso
político já não convence, cansados que estão das promessas que ficaram por
cumprir.

Gomes reconhece, no entanto, que o discurso político soube atualizar-se
e efectivamente organiza-se pela gramática específica da linguagem dos me-
dia e nos seus padrões estéticos, produzindo uma cultura política centrada no
consumo de imagens, gerando – e solicitando – novas competências ao polí-
tico, tais como conhecimento do target, boa aparência e gestão da imagem,
à vontade para debates em directo, gestão de emoções e preocupação com as
audiências.

A maioria dos autores contemporâneos postula uma posição intermediá-
ria, a da interligação recíproca entre os campos da política e da comunicação.
Defende Kohn (2012:9) que a comunicação tornou a retórica política mais
compreensiva e sedutora mas sem deixar de ser simultaneamente persuasiva e
racional.

A disputa política converteu-se, em grande parte, numa competição por vi-
sibilidade nos media, pela imposição da imagem pública dos atores políticos
e dos seus interesses. Os eleitores já não votam de acordo com os programas
eleitorais do candidato, até porque raramente os leem, nem nas propostas e
debate mas nas imagens divulgadas pelos media, pelos resultados, númericos,
do grau de sucesso do candidato num debate face a um dos seus rivais, nas
qualidades pessoais e simbólicas dos candidatos. E quando as imagens são
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insuficientes para seduzir, o cidadão não vota, como mostram as taxas de abs-
tenção que nas Legislativas de 2009 rondavam os 41%, nas Autárquicas de
2013, os 55%, e 60% nas Europeias de 2014 (Fonte: Ionline).

Os líderes políticos carismáticos desapareceram, as diferenças entre Di-
reita e Esquerda foram apagadas e, fora do ecrã, os maiores adversários polí-
ticos sentam-se à mesma mesa e parecem comungar dos mesmos princípios.

2. A gravata faz o político

Em 2011, por ocasião do Congresso do Partido Socialista, Susana Casanova,
especialista em protocolo e imagem, em entrevista à TVI 24, pronuncia-se
sobre o cenário do evento e a imagem de José Sócrates, então Primeiro Minis-
tro e Secretário Geral do PS: “Se em termos de organização do espaço tudo
foi pensado em torno do líder e da mensagem que se quer passar ao país, a
comunicação não verbal não se fica pela cenografia. Até a imagem do pró-
prio secretário-geral é pensada ao pormenor... mas não é só no congresso,
é sempre.” Acrescenta que “José Sócrates tem uma imagem extraordinaria-
mente bem cuidada.(...) Quer na roupa que escolhe, quer nos gestos que usa,
projecta uma imagem de excelência, que é pensada ao pormenor (...) usa fatos
escuros, de qualidade (. . . ) A camisa é quase sempre branca, o que transmite
poder, e a gravata azul, não só por uma questão de moda, mas porque também
o favorece”. A especialista declara ainda que a gravata azul de José Sócrates
é a sua marca pessoal, funcionando como uma espécie “de assinatura”. Con-
tudo, e a apesar das habituais gravatas azuis, no primeiro dia do congresso,
Sócrates envergou uma gravata rosa e no segundo dia vermelha, as cores dos
painéis instalados na sala. “uma forma de "vestir a camisola do evento", para
Casanova que realça o ativo de imagem de Sócrates que, “por ser muito rigo-
rosa, transmite confiança”.1

Tão comum se tornou a adequação da cor da gravata do Primeiro-ministro
que Marta Rebelo, num artigo de opinião na Sábado, onde não poupa quase
nenhum camarada e que entitula de "Novas gravatas para este PS". Mostran-
do-se desiludida, a ex-deputada socialista chama a Sócrates o "maior realiza-
dor e protagonista da era mediática da política nacional"e diz que José Seguro
"não sabe escolher gravatas nem combinar-lhes as cores"2.

1 “O que transmite a imagem de José Sócrates?” Em linha www.tvi24.iol.pt.
2 www.jornaldenegocios.pt.

http://www.tvi24.iol.pt/politica/congresso-do-ps/o-que-transmite-a-imagem-de-jose-socrates
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/politica/eleicoes/detalhe/marta_rebelo_quoteste_ps_precisa_de_definiccedilatildeo_precisa_o_paiacutes_precisamos_todosquot.html
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Ao auscultarmos a opinião pública na web nas publicações de 2011, re-
paramos que os motivos para a escolha dos candidatos, estão muitas vezes
ligados à imagem que estes projetam para o exterior ou ao título académico
que detêm: No post “Como escolher entre Passos Coelho e José Sócrates?”,
publicado no blogue VICKBEST pode ler-se, em 2011:

“Passos Coelho tem um olhar franco e limpo. É um Dr. Um Dr. que
usa fato e gravata. Mas o Dr. é que faz o fato. Vê-se nele um homem bem
formado que usa fato e gravata. Sócrates tem um olhar “popular” e sibilino. O
fato e gravata (“Armani”, pois claro, que os incompetentes é que se insinuam a
qualquer preço e, para tanto, vestem “bem”) é que faz dele um “inginheiro”. O
fato é só para lhe dar aspecto agradável que o fundo dos seus olhos negam”3.

Lula da Silva, mais avesso ao uso de gravata, viu-se obrigado a mudar o
seu estilo de roupa, típico de operário, para projetar uma imagem de um líder
de esquerda atualizado e integrado na sociedade como explica Sérgio Trein
(2003).

O discurso do político precisa de ser coerente com a imagem que este
transmite. A aparência física associada à expressão facial e gestual pode mos-
trar o nível de ansiedade ou tranquilidade do orador. Mas também o tom e a
firmeza na voz, o vestuário e a postura. Depois, segue-se a edição do spot, a
combinação entre o candidato e o cenário em que este aparece, a escolha do
slogan e da música que farão do candidato um potencial vencedor.

Para Wilson Gomes, os domínios da comunicação e da política são insu-
ficientes para compreender o fenómeno da política nos media, referindo-se à
possível entrada “de um terceiro convidado”, o mundo dos negócios ou, acres-
centamos, das técnicas que fazem esse mundo girar (apud Bolshaw Gomes,
2009: 9).

3. Quando tudo pode vender-se

A abordagem de marketing caracterizada pelo marketing-mix e assente nas
transacções, está a dar lugar a uma nova e emergente abordagem, o marketing
relacional, orientado para as relações a longo prazo. A evolução na filosofia
de marketing vai no sentido de obter uma relação mais individualizada e de
aprendizagem com cada um dos seus clientes, permitindo a interação entre

3 “Como escolher entre Passos Coelho e José Sócrates?” (2011) blogue VICKBEST Em
linha http://vickbest.blogspot.pt.

http://vickbest.blogspot.pt/2011/05/escolher-entre-passos-coelho-e-jose.html
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empresa e cliente e vice-versa, resultante da convicção que a construção de
relações duradouras com os clientes produz resultados positivos ao nível da
satisfação e fidelização dos mesmos (Reynolds e Beatty, 1999).

O pensamento e concepção do marketing sofreram diversas alterações
desde a definição de marketing proposta pela American Marketing Associa-
tion (AMA), em 1985 que o via como “o processo de planificação e execução
da concepção, fixação de preços, promoção e distribuição de ideias, bens e
serviços para criar intercâmbios que satisfaçam os objectivos do indivíduo e
da organização”.

No estudo realizado por Constantinides (2006) foram também identifica-
das diversas fraquezas atribuídas aos 4 P’s: factor humano ignorado, falta de
dimensão estratégica, postura ofensiva, falta de interatividade e falta de per-
sonalização.

Neste seguimento, a AMA apresenta uma nova definição de marketing
como sendo “o conjunto de actividades e processos para criar, comunicar,
entregar e trocar ofertas que têm valor para os consumidores, clientes, sócios
e sociedade em geral” (AMA, 2008). Nesta nova definição é enfatizado o valor
que é transmitido, não só para os clientes, mas para todos os seus diferentes
públicos, mostrando um valor diferencial ou acrescentado quando comparado
com os produtos da concorrência.

O aparecimento e fortalecimento do marketing relacional justifica-se, em
parte, pela emergência de empresas de serviços que precisam de comunicar a
qualidade de “bens” intangíveis como os serviços. Ora o mesmo se passa na
política. Se a leitura do programa eleitoral, extenso, por natureza, de cada can-
didato não desperta a atenção nem suscita o desejo de leitura, há que conceber
estratégias para aproximar o candidato do eleitorado. Até agora, as campanhas
eleitorais portuguesas parecem todas usar as mesmas estratégias, focadas na
imagem, e que passam por dar visibilidade ao candidato, seja em entrevistas
ou debates, em beijos e abraços distribuidos nas feiras ou numa pretensa inte-
ração entre político e cidadão, anunciada em sites partidários e redes sociais
mas pouco explorada, talvez porque desconhecida pelos partidos, como revela
o Relatório do Projeto “New media and politics: citizen participation in the
websites of portuguese political parties”.
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A Voz de Salazar

António Bento
Instituto de Filosofia Prática / Universidade da Beira Interior

1. Salazar quis o Poder

Na laboriosa e tenaz construção da sua imagem política, António de Oliveira
Salazar fomentou continuadamente a ideia de que jamais ambicionou o poder,
de que se o abraçara como abraçara – com uma feroz devoção, pode-se dizê-
lo – fora contra a sua própria vontade e a custo de um sacrifício pessoal,
cujos termos ele, por pudor e subtileza, mas sobretudo por um rigoroso cálculo
político, sempre se recusou a descrever.

Salazar descrevia-se amiúde como «um professor desterrado na política»1.
Em 1937, cinco anos volvidos sobre a sua tomada de posse como Presidente
do Conselho, confessa: «Fui obrigado a abandonar aquele sacerdócio do en-
sino e a tomar por caminhos difíceis uma cruz mais pesada»2. No ano se-
guinte, na sétima e última das entrevistas concedida a António Ferro, director
do Secretariado da Propaganda Nacional, Salazar confessa estar numa posi-
ção difícil: «Nem sou dos que têm a ambição de mandar, nem dos que do
mando parecem não ter a noção da responsabilidade»3. E no prefácio de Oli-
veira Salazar, num texto que antecede e enquadra a série de entrevistas que
dão a conhecer «o homem e a sua obra» à opinião pública portuguesa, é o
próprio ditador que afirma de si mesmo: «Este homem que é Governo, não
queria ser Governo. Foi deputado; assistiu a uma única sessão e nunca mais
voltou. Foi ministro; demorou-se cinco dias, foi-se embora e não mais queria
voltar. O governo foi-lhe dado, não o conquistou, ao menos à maneira clás-
sica e bem nossa conhecida: não conspirou, não chefiou nenhum grupo, não
manejou a intriga, não venceu quaisquer adversários pela força organizada ou

1 Cf. Oliveira Salazar, “A Escola, a Vida e a Nação”, in Discursos e Notas Políticas, I,
1928-1934, Coimbra Editora, p. 301.

2 Cf. Oliveira Salazar, Discursos e Notas Políticas, II, 1935-1937, Coimbra Editora, Prefá-
cio, p. XXI.

3 Cf. António Ferro, Entrevistas a Salazar, prefácio de Fernando Rosas, Parceria A. M.
Pereira, Lisboa, 2007, p. 192.
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revolucionária. Não se apoia aparentemente em ninguém e dirige-se amiúde
à Nação, entidade bastante abstracta para apoio eficaz. Tem todo o ar de lhe
ser indiferente estar ou ir; em todo o caso, está. Está e há tanto tempo e tão
tranquilamente como se ameaçasse nunca mais deixar de estar. . . »4.

Este, por assim dizer, profético auto-retrato assinado pelo punho de Sala-
zar depressa se impôs como texto obrigatório da União Nacional, passando
num ápice a simbolizar junto dos portugueses a imagem de um Chefe do Go-
verno que estava com sacrifício por não sentir qualquer espécie de apego ao
poder. Justificando-se à jornalista francesa Christine Garnier, que nos anos
50 do século passado se deslocara a Portugal para o entrevistar, Salazar in-
siste: não sente a paixão do poder, não gosta de mandar, o ofício exerce-o sem
exaltação e, se é responsável pelas funções de governação há já tantos anos, é
porque a «Providência», contra a qual nada pode fazer, a isso o força: «O po-
der só pode agradar aos tolos ou aos predestinados. Os tolos desejam-no pelas
vantagens que dele esperam. Os predestinados gozam-no pelo que ele para
eles representa. Todos os que, como nós, não podem enfileirar em nenhum
destes grupos, sentem-se deslocados. Eu compreendo que haja quem tenha o
amor do comando e sinta prazer em governar, mas esse não é o meu caso»5.

Em 1952, Salazar confessa sentir-se «deslocado». Contudo, em 1924, ca-
torze anos antes de ser chamado para a pasta das Finanças, afirmara o seguinte,
no Discurso ao Congresso Eucarístico Nacional, em Braga, intitulado A paz
de Cristo na classe operária pela Santíssima Eucaristia: «Não aspirar ao po-
der como um direito, mas aceitá-lo e exercê-lo como um dever; considerar o
Estado como o ministro de Deus para o bem comum, e obedecer do coração
ao que está investido de autoridade; não se esquecer quem manda da justiça
que deve, e não se esquecer quem obedece do ónus sagrado de quem manda –
que revolução tremenda!»6.

Se recuarmos ainda um pouco mais no tempo, até à Conferência Na Rea-
bertura do Centro Académico da Democracia Cristã, pronunciada em Coim-

4 Cf. Idem, ibidem, p. 236.
5 Cf. Christine Garnier, Férias com Salazar, Parceria António Maria Pereira, Lisboa, 1952,

p. 69.
6 Cf. António de Oliveira Salazar, “A paz de Cristo na classe operária pela Santíssima Eu-

caristia” (Discurso no Congresso Eucarístico Nacional, em Braga, 1924), in Inéditos e Disper-
sos I. Escritos Político-Sociais e Doutrinários (1908-1928), organização e prefácio de Manuel
Braga da Cruz, Bertrand Editora, Venda Nova, 1997 p. 337.
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bra, em 1912, podemos ouvir Salazar declarar: «Eu não sou positivamente
um soldado modelo entre os democratas-cristãos; mas sou um soldado obedi-
ente»7. Já então os mistérios do mando e da obediência fascinavam o jovem
Salazar, que em 1925, agora bem perto de entrar, pela primeira vez, no apa-
relho de Estado, observa, com a frieza que o caracteriza, o seguinte em artigo
publicado no Correio de Coimbra: «Uma tendência bem pronunciada do es-
pírito humano é a de dominar, mandar e fazer-se obedecer. A variação política
dos Estados pode fazer variar os processos de conquista do poder, fomentar
ou contrariar no homem as suas tendências de domínio, com as facilidades ou
entraves que opõe à satisfação da vaidade de mandar; mas não evita que os
homens procurem ou ambicionem o poder, nem que desenvolvam uma grande
actividade no sentido de o influenciarem ou directamente o exercerem. Era
talvez bom que não fosse assim, mas importa-nos saber que é assim, porque,
não tendo talvez o direito de sermos ingénuos, temos seguramente a obrigação
de não sermos parvos»8.

A «Providência» que o guiava assim o quis: Salazar preferiu não ser parvo.
Foi imediatamente isso que pressentiu o padre Mateo Crawley-Boevey9, ilus-
tre hóspede do cardeal Manuel Cerejeira e do seu amigo António de Oliveira
Salazar, quando ambos moravam juntos na casa dos Grilos, em Coimbra, e
ainda se não tinham tornado, Ministro das Finanças, o primeiro, e Cardeal-
Patriarca de Lisboa, o segundo. Franco Nogueira, na biografia que dedicou ao
ditador, descreve do seguinte modo o encontro entre Mateo, confidente pró-
ximo de Pio XI, e Salazar: «Exercia o padre Mateo alguma ascendência sobre
Oliveira Salazar. Penetrara no conhecimento da sua personalidade recôndita;
tratava-o paternalmente por tu; e não se coibia de lhe dirigir as suas críticas e
os seus conselhos. E numa noite dos começos de 1928, quando os três amigos

7 Cf. António de Oliveira Salazar, “Conferência na Reabertura do CADC”, in Inéditos e
Dispersos I. Escritos Político-Sociais e Doutrinários (1908-1928), organização e prefácio de
Manuel Braga da Cruz, Bertrand Editora, Venda Nova, 1997 p. 177.

8 Cf. António de Oliveira Salazar, “Mal Necessário”, in Inéditos e Dispersos I. Escritos
Político-Sociais e Doutrinários (1908-1928), organização e prefácio de Manuel Braga da Cruz,
Bertrand Editora, Venda Nova, 1997, p. 360.

9 Sobre a influência do padre Mateo Crawley-Boevey no lançamento da carreira política de
Salazar e na decisão de Salazar aceitar a pasta das Finanças, em 1928, e sobre o modo como
ele teria incitado Manuel Cerejeira a aceitar o convite para exercer as funções de auxiliar, e
eventual sucessor, do Cardeal-Patriarca de Lisboa, veja-se Filipe Ribeiro de Meneses, Salazar.
Uma Biografia Política, Publicações Dom Quixote, Lisboa, 2009, pp. 65-68.
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conversavam debruçados à varanda dos Grilos, Mateo volta-se para Salazar,
passa-lhe brandamente a mão pelo rosto em jeito de festa carinhosa. E diz-lhe:
“A mim não me enganas. Por detrás dessa frieza, há uma ambição insaciável.
És um vulcão de ambições”. Salazar não reagiu»10.

O que isto significa é que Salazar quis, de facto, o poder e que tudo fez
para o conquistar, ampliar e exercer de modo pessoal e duradouro. É, con-
tudo, verdade que o não conquistou à maneira clássica e que o modo como o
poder lhe veio, por assim dizer, parar às mãos, a muitos espantou e desconcer-
tou. Marcello Caetano, que durante a vigência do Estado Novo, e antes de se
tornar Presidente do Conselho, fora comissário nacional da Mocidade Portu-
guesa (1940-1944), ministro das Colónias (1944-1947), presidente da Câmara
Corporativa e ministro da Presidência do Conselho de Ministros (1955-1958),
escreverá mais tarde nas suas memórias de Salazar: «Quanto mais penso na
maneira como Salazar se impôs ao País, mais me impressiona a singularidade
do seu caso. Em geral, os políticos abrem caminho por meio da conquista
de simpatias e da captação habilidosa de adesões. Procuram agradar a este
e àquele, pelos favores, pela familiaridade do trato, pela sedução das manei-
ras e prometem tudo o que podem ou buscam insinuar-se pela sua figura, a
sua decisão, os seus actos. Era assim no regime dos partidos antes de 1926.
Fazer política traduzia-se em compadrio nas relações pessoais e em atitudes
espectaculares na vida pública. E depois, em 1928, vem aquele professor de
Coimbra. . . Fraca figura, voz de velha, austeridade de professor, cortando a
direito sem querer saber se atingia amigos ou não, anunciando ou impondo
sacrifícios, indiferente à imagem de simpatia ou antipatia que resultasse da
sua acção. . . »11.

A ideia, que se foi instalando nos meios políticos do país com a força e a
inquestionabilidade de um mito, segundo a qual o «professor Salazar» jamais
quis o poder, de que fora para ele arrastado, e de que o exercera contra a sua
vontade e com grande sacrifício, não passa de isso mesmo, de uma ideia. Os
factos, as fontes documentais, os testemunhos idóneos, as opções políticas
tomadas por Salazar, os seus próprios textos, enfim, contrariam em absoluto
um tal mito. Há muito tempo já que o «soldado obediente» se preparava
meticulosamente para o desempenho de funções governativas, que ele fazia

10 Cf. Franco Nogueira, Salazar. A Mocidade e os Princípios (1889-1928), Vol. I., Atlântida
Editora, Coimbra, 1977, p. 330.

11 Cf. Marcelo Caetano, Minhas memórias de Salazar, Editorial Verbo, Lisboa, 1977, p. 40.
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interpretar como uma chamada do destino ou uma missão e um dever que a
«Providência» lhe destinara.

Fernando Pessoa, um contemporâneo de Salazar extremamente atento às
palavras e aos actos do Ministro das Finanças, primeiro, e do Presidente do
Conselho, depois, descreve com rigor a atmosfera de difusa suspeita que aos
poucos se começara a instalar na opinião pública portuguesa. O homem, apa-
rentemente extra-político, que detinha a pasta das Finanças, era, afinal, de
uma habilidade insuperável e de uma astúcia tremenda no jogo dos ardis polí-
ticos: «No tempo em que Salazar fora Ministro das Finanças, e nada mais do
que isso, houve algumas crises ministeriais e algumas mudanças ou recom-
posições de ministérios. Em todas essas mudanças Salazar intervinha decisi-
vamente: era ele quem decidia – começava a perceber-se – do destino de um
certo ministério, do destino de um certo ministro. No princípio acreditou-se,
e talvez fosse verdade, que ele apenas defendia o seu lugar, a fim de manter,
e era legítimo, a continuidade da sua obra, a qual, pela sua própria natureza,
necessitava de continuidade e da sua permanência no ministério, para que
essa continuidade fosse inteligentemente mantida. Notava-se, no entanto, que
ainda que fosse por essas razões, Salazar punha demasiada astúcia, armadi-
lhas bastante inesperadas, ardis sorrateiros e imprevistos nos arranjos pelos
quais se desembaraçava de um certo ministro, favorecia a entrada de um ou-
tro. Armadilhas políticas? Perfeitamente. Mas tinha-se formado deste ho-
mem uma ideia, e era a que lhe era favorável, mediante a qual as armadilhas
de baixa política e a diplomacia de antecâmara, não desempenhavam papel
algum. Quando se respeita um homem, sobretudo pela simplicidade do seu
carácter, não é fácil. Uma certa desconfiança começou a nascer; e os que ape-
nas tinham tido por Salazar uma simpatia muito fria, perguntavam-se já se o
homem que se mostrava tão hábil nos ardis da política, de que era suposto
pouco saber, não os teria já secretamente usado nos orçamentos e nas contas
onde se sentia como em sua própria casa»12.

Porquê, então, o mito de que Salazar não quis o poder, se Salazar, afinal,
manda com segurança e decisão, se não aprecia discussões, e se, como recorda
Marcelo Caetano, «as suas qualidades naturais de comando se manifestam

12 Fernando Pessoa, “Denúncia da ‘Actual Ditadura à Mussolini’”, in Pessoa Inédito, ori-
entação, coordenação e prefácio de Teresa Rita Lopes, Livros Horizonte, Lisboa, 1993, pp.
370-371.
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em toda a plenitude. Gosta de mandar e de ser obedecido prontamente»?13.
Talvez se possa responder a esta pergunta evocando a deixa final do filme de
John Ford, O Homem que Matou Liberty Valance: «When the legend becames
fact. . . print the legend».

2. Silêncio de Salazar e Silenciamento dos Portugueses

É conhecida – e mítica – a oculta e intransponível barreira de silêncio que Sa-
lazar fez erguer em redor da sua pessoa, quer a física e material, quer a moral
e espiritual. Para tal contribuiu, sem dúvida, o inquebrantável isolamento a
que voluntariamente se submeteu ao longo dos quarenta anos em que esteve à
frente dos destinos de Portugal. Não são apenas aqueles que com ele lidaram
de perto, como Marcelo Caetano, que consideram que «o isolamento era das
suas maiores forças e também o seu procedimento mais irritante»14; ele pró-
prio reconhece de bom grado que foi esse isolamento que o ajudou no desem-
penho da chefia do Governo: «Afirmo mesmo que o isolamento facilitará por
vezes a acção dos que governam. Torna-os mais serenos, mais independentes
nos seus juízos, menos acessíveis às influências exteriores. Libertá-los-á do
que inconvenientemente os possa embaraçar»15.

Ao contrário de outros ditadores europeus, como Hitler e como Musso-
lini, Salazar detesta o contacto com as multidões, para o qual não se sente
talhado. Salazar não sabe nem gosta de falar às multidões. Sente-se constran-
gido e diminuído perante elas e classifica de demagogia política a conquista
de popularidade. «A verdade» – confessa ele a António Ferro – «é que não
poderia adular o povo sem trair a minha consciência. [. . . ] Quantas vezes não
me tenho deixado impressionar, comover, pela sinceridade clara, indiscutível
de certas manifestações! Quantas vezes não me tenho sentido interiormente
abalado, sacudido com o desejo quase irresistível, de falar ao povo, de lhe
dizer a minha gratidão, a minha ternura. Mas quando o vou fazer, qualquer
coisa me detém, qualquer coisa me diz: “Não fales! Arrastado pela emoção,
pelo efémero, vais sair de ti próprio, vais prometer hoje o que não poderás

13 Cf. Marcelo Caetano, Minhas memórias de Salazar, Editorial Verbo, Lisboa, 1977, p. 63.
14 Cf. Cf. Marcelo Caetano, Minhas memórias de Salazar, Editorial Verbo, Lisboa, 1977,

p. 36.
15 Cf. Christine Garnier, Férias com Salazar, Parceria António Maria Pereira, Lisboa, 1952,

p. 128.
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fazer amanhã!”. Não posso mentir! Só poderei mandar, só me julgarei com
autoridade para mandar, enquanto me sentir eu. A defesa do eu corresponde
em mim à própria defesa da verdade. Se fosse arrastado por influências pas-
sageiras, se as minhas atitudes ou palavras fossem escravas do entusiasmo
das multidões ou somente dos meus amigos, já não seria eu. E então não era
honesto sequer que continuasse a governar»16.

Quando os seus colaboradores «insistem na necessidade de se aproximar
do povo, de se tornar mais conhecido, e mais familiar das massas; e de des-
cer da inacessibilidade que se lhe atribui, de humanizar a figura remota e fria
que está na imaginação do vulgo, de quebrar a redoma de que está envolto»17,
Salazar, como de costume, segue apenas o seu extraordinário instinto polí-
tico (a que ele chama «Providência») e não lhes presta ouvidos; e quando os
seus subordinados lhe censuram amavelmente a frieza – Afonso Lopes Viera,
quando se lhe referia, chamava-lhe «o escandinavo»18 – e lhe acenam com a
necessidade de dar vida e calor às suas ideias e doutrinas, de modo a poder
comunicá-las às multidões, reconhece imediatamente que a frieza é um traço
do seu carácter, uma defesa e um escudo, sim, mas uma defesa e um escudo
que nada lhe custam, pois que se ajustam naturalmente ao seu feitio.

A determinado passo das suas entrevistas com António Ferro, Salazar fala-
lhe do modo como o seu medo natural e o seu temperamento pudico o impe-
dem por vezes de seguir a voz da razão quando a mera prudência aconselharia
contrariá-los: «Sei muito bem que lhe estou a fazer a mais impolítica confis-
são que um homem no meu lugar poderia fazer: sei que nesta época de paixões
e de dinâmicos movimentos de massas eu me estou a passar a muitos olhos
um atestado de incapaz condutor de homens. Sei ainda perfeitamente que
desprezo uma força política de primeira ordem, que certas crises de opinião
pública, certas depressões, que caem sobre nós como aguaceiros impertinen-
tes, as poderia decidir com um simples braço levantado ou com duas palavras

16 Cf. António Ferro, Entrevistas a Salazar, prefácio de Fernando Rosas, Parceria A. M.
Pereira, Lisboa, 2007, p. 191.

17 Cf. Franco Nogueira, Salazar. Os tempos áureos (1928-1936), Vol. II., Atlântida Editora,
Coimbra, 1977, p. 176.

18 Cf. Barradas de Oliveira, “O Príncipe Encarcerado. Apontamentos para um perfil psico-
lógico de Salazar”, in Salazar sem máscaras, Nova Arrancada, Lisboa, 1998, p. 51.
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inflamadas. Mas que fazer? Aí está uma coisa em que o meu temperamento
ou a minha consciência se recusam a obedecer à voz da minha razão»19.

Salazar sente uma profunda repugnância por o que ele chama «o sistema
publicitário» de Mussolini, incompatível com o recolhimento, a solidão e o
silêncio que ele tanto preza e que julga imprescindíveis à «obra vagarosa da
Ditadura Nacional»20. Tanto assim é que sempre que dirige a sua palavra aos
portugueses, receia ter falado mais do que o que desejava, e ter dito mais do
que o que devia. Consciente de que a força da sua oratória – por débil que
fosse a sua eloquência e por falsa que fosse a sua voz – persuade a alma dos
portugueses, forçando-os tanto a acreditar no que lhes é dito como a consen-
tir no que é feito com o que se lhes diz, Salazar fala pausadamente, medindo
rigorosamente o sentido, o efeito e a reverberação de cada palavra no «mais
íntimo da consciência e do coração dos portugueses»21. Tem por isso razão
Christine Garnier quando observa que a voz de Salazar «é ao mesmo tempo
cantante e baixa, atravessada por inflexões de surpreendente doçura. Fala de-
vagar. Sente-se que procura sempre a palavra exacta, que pretende transmitir
escrupulosamente o seu pensamento até no que ele possa ter de velado»22.
Christine Garnier, dá conta, a este respeito, de uma confissão que Salazar lhe
faz, segundo a qual o Presidente do Conselho se julga possuído por um «dom
divinatório», por uma espécie de «sexto sentido», por uma «aguda intuição
que lhe faz muita vez sentir o que não foi expresso»23.

Esta inusual capacidade de Salazar «sentir o que não foi expresso» de-
termina em grande medida o modo como ele comunica politicamente com
os portugueses e tem a sua exacta contrapartida no facto de o ditador quase
nunca ser inteiramente explícito sempre que, através da leitura dos seus dis-
cursos, que são textos escritos para serem ditos, ele se dirige aos portugueses,
falando-lhes, de modo psicogógico, ao «mais íntimo da consciência e do co-

19 Cf. António Ferro, Entrevistas a Salazar, prefácio de Fernando Rosas, Parceria A. M.
Pereira, Lisboa, 2007, p. 191. Sublinhados nossos.

20 Cf. António Ferro, Entrevistas a Salazar, prefácio de Fernando Rosas, Parceria A. M.
Pereira, Lisboa, 2007, p. 52. Sublinhados nossos.

21 Cf. Oliveira Salazar, “Mensagem à Legião Portuguesa”, in Discursos e Notas Políticas,
V, 1951-1958, Coimbra Editora, p. 387. Sublinhados nossos.

22 Cf. Christine Garnier, Férias com Salazar, Parceria António Maria Pereira, Lisboa, 1952,
p. 14. Sublinhados nossos.

23 Cf. Christine Garnier, Férias com Salazar, Parceria António Maria Pereira, Lisboa, 1952,
p. 131. Sublinhados nossos.
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ração»24. O sinal de uma tal implicitude ou o vestígio da persistência de um
sub-dito a trabalhar o expresso ou o dito que marcam a superfície dos seus
Discursos, é o facto, comprovado por vários testemunhos, de Salazar ter o
hábito, em conversas privadas, de deixar as frases incompletas ou por acabar.
De acordo com o testemunho do seu amigo Mário de Figueiredo, Ministro da
Justiça e dos Cultos e Ministro da Educação Nacional, esta sua idiossincrasia
ou formulismo mental seria a consequência de um tipo muito particular de pu-
dor, uma espécie de medo biológico de ser visto e de ser falado: «Quando fala,
tem que se interpretar o que diz. Salazar está persuadido de que se adivinha
o que ele não exprimiu e ficará desiludido, talvez zangado, perante a nossa
perplexidade. Quando nos encontramos diante de Salazar há que pressentir,
adivinhar sempre e guardar as perguntas»25.

Confessando «sentir uma certa preguiça em falar»26, declaração anódina
e inoportuna num homem de Estado, Salazar considera que é extremamente
onerosa «a pesada exigência que obriga os homens públicos a falar sempre
e, pior do que isso, a dizer sempre alguma coisa»27. Nas palavras que abrem
o prefácio do terceiro volume dos seus Discursos e Notas Políticas, Salazar
permite-se uma auto-ironia na qual transparece a sua subtil e secreta crueldade
sempre que se vê publicamente forçado a justificar a reserva e a parcimónia
no uso da palavra: «Como sou dos chefes de governo que menos falam, levo
tempo a arranjar matéria para um livro de Discursos»28. Comentando o laco-
nismo do Presidente do Conselho, Barradas de Oliveira observa apropriada-
mente: «Não se trata de sarcasmo, de troça, que são já formas grosseiras de
luta, antes de ironia, que é um arranhar discreto. Salazar restitui em objecti-
vação acre o que a timidez concentra em subjectivação forçada»29.

«Se fosse possível» – confessa Salazar a Christine Garnier – «nunca faria
24 Cf. Oliveira Salazar, “Mensagem à Legião Portuguesa”, in Discursos e Notas Políticas,

V, 1951-1958, Coimbra Editora, p. 387.
25 Cf. Christine Garnier, Férias com Salazar, Parceria António Maria Pereira, Lisboa, 1952,

p. 46.
26 Cf. Idem, ibidem, p. 210.
27 Cf. Oliveira Salazar, “O Espírito da Revolução”, in Discursos e Notas Políticas, I, 1928-

1934, Coimbra Editora, p. 314.
28 Cf. Oliveira Salazar, “Duas Palavras a Servir de Prefácio”, in Discursos e Notas Políticas,

III, 1938-1943, Coimbra Editora, p. V.
29 Cf. Barradas de Oliveira, “O Príncipe Encarcerado. Apontamentos para um perfil psico-

lógico de Salazar”, in Salazar sem máscaras, Nova Arrancada, Lisboa, 1998, p. 97.
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um discurso»30. Como interpretar o pavor de Salazar pela palavra dita em
público? E de que modo se acomoda um tal pavor ao silêncio de Salazar, por
um lado, e ao silêncio que ele impôs ao povo português, por outro?

Sendo verdade, como atrás verificámos, que o Chefe do Governo não
gosta de fazer promessas aos portugueses, com o receio de as não poder cum-
prir, é como se Salazar lhes dissesse: “Invisível e calado – é assim que eu
quero que vós, portugueses, me vejais e ouçais, revendo-vos vós em mim:
na minha invisibilidade e no meu silêncio. Por isso vos digo: tornai-vos in-
visíveis e calai-vos”. Com a centralidade e a exemplaridade política do seu
silêncio e com o carácter religioso e sacrificial da sua invisibilidade, Salazar
produz silêncio e produz invisibilidade. Salazar silencia os portugueses com
o seu próprio silêncio; e torna os portugueses invisíveis com a sua própria in-
visibilidade. Como observa José Gil, num estudo que perscruta e analisa de
maneira nova e fecunda o significado do silêncio e da invisibilidade de Sa-
lazar: «o facto de Salazar subtrair a palavra aos portugueses significa que o
seu silêncio toma a forma de uma negação violenta de qualquer outro discurso
divergente ou oposto»31.

Ocupemo-nos, para já, do pânico de falar e do silêncio de Salazar, e dei-
xemos para depois o tratamento da invisibilidade de Salazar. Salazar confessa
um dia a António Ferro – um fervoroso admirador do Duce – a tortura que
sente sempre que deve falar em público: «Eu não sei falar nem escrever para
ao grande público. Quando me dirijo a seis mil pessoas é como se tivesse seis
na minha frente»32. Por seu turno, Arminda Lacerda de Cértima, confidente
de Christine Garnier, a jornalista que o editor francês Bernard Grasset enviou
a Portugal para entrevistar Salazar, fala-lhe do medo que o Presidente do Con-
selho tem às multidões, às quais o Chefe do Governo – sempre que se vê na
obrigação de lhes falar – se dirige com uma voz estranhamente modificada:
«Sabe como a sua voz é quente e amável quando se dirige a um só interlocu-
tor? Pois bem, logo que fala para a multidão, a sua voz vela-se e não passa
da ribalta, como se diz no teatro. Tudo o que ele enuncia é nítido, lógico,

30 Cf. Christine Garnier, Férias com Salazar, Parceria António Maria Pereira, Lisboa, 1952,
p. 23.

31 Cf. José Gil, Salazar: A Retórica da Invisibilidade, Relógio D’Água Editores, Lisboa,
1995, p. 40.

32 Cf. António Ferro, Entrevistas a Salazar, prefácio de Fernando Rosas, Parceria A. M.
Pereira, Lisboa, 2007, p. 207.
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medido, mas não faz a menor concessão aos gostos do seu auditório. Não se
deixa levar pelos fluidos magnéticos que se libertam de uma multidão atenta.
Julgar-se-ia que, pelo contrário, ergue voluntariamente uma barreira entre ela
e ele. É possível aclamar com paixão um homem cuja hostilidade ao menor
aplauso é evidente?»33.

Com efeito, a voz de Salazar – objecto das mais profusas caracterizações
e das mais insólitas adjectivações – é pródiga em modulações e tonalidades,
passando fácil e abruptamente do grave ao leve e do leve ao grave, do acre ao
doce e do doce ao acre, do calor ao frio e do frio ao calor. Franco Nogueira,
que entre 1961 e 1969 foi Ministro dos Negócios Estrangeiros de Salazar e
que permanece ainda hoje o seu biógrafo mais consequente, afirma sobre a
voz do ditador o seguinte: «A sua voz fina, de tons agudos, onde há por vezes
um traço de falsete. . . »34. Marcelo Caetano, por seu turno, evoca uma «voz de
velha»35. E Christine Garnier, que tanto escutou a voz de Salazar em discursos
que este pronunciou em público como a ouviu em conversas descontraídas
mantidas no segredo da vida privada, reconhece, estupefacta, que não é capaz
de descrever os matizes do espectro sonoro da voz do ditador: «Como eu
gostaria de descrever as tonalidades da sua voz! Mas, não sou capaz. É como
um canto, baixa e doce, mas, no entanto, demora-se por vezes em notas de aço
que gelam»36.

Salazar foi sempre plenamente consciente das limitações da sua voz en-
quanto instrumento material de uma oratória política psicogógica, capaz de
«arrastar os corações»37. Não era, aliás, raro que ele se visse afónico, e que
perdesse por completo a voz por períodos mais ou menos longos. E embora as
fífias na voz o aterrorizassem quando pela primeira vez, em 9 de Dezembro de
1934, utilizou a rádio como instrumento de potenciação de uma «assembleia
congregada», não foi sem uma ponta de vaidade e sem uma secreta esperança
que ele se dirigiu a esse novo tipo de «auditório» que se reunira em volta de

33 Cf. Christine Garnier, Férias com Salazar, Parceria António Maria Pereira, Lisboa, 1952,
p. 82.

34 Cf. Franco Nogueira, Salazar. Os tempos áureos (1928-1936), Vol. II., Atlântida Editora,
Coimbra, 1977, p. 170.

35 Cf. Marcelo Caetano, Minhas memórias de Salazar, Editorial Verbo, Lisboa, 1977, p. 40.
36 Cf. Christine Garnier, Férias com Salazar, Parceria António Maria Pereira, Lisboa, 1952,

p. 161.
37 Cf. Oliveira Salazar, Discursos e Notas Políticas, I, 1928-1934, Coimbra Editora, Prefá-

cio, p. XLIX.
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um aparelho para escutar a . . . voz de Salazar: «Meus Senhores: – Se não
falha este pequeno aparelho que parece estremecer às menores vibrações da
minha voz, eu estarei falando neste momento à maior assembleia que em Por-
tugal alguma vez se congregou para escutar a palavra de alguém. Se não fora
fazer violência ao céu, eu desejava que estas palavras, descoloridas e áridas,
sem formosura de natureza ou arte, se transformassem, adquirissem graça e
unção e fossem para cada um de vós a palavra única que responde aos anseios
da sua consciência: luz para a dificuldade, decisão para a dúvida, louvor para
a acção, fogo para o entusiasmo, e não digo censura mas queixa sentida para
a indiferença e o desânimo»38.

O medo de falar em público tolhia Salazar. Todavia, sempre soube tirar o
melhor partido do que, à falta de melhor expressão, podemos chamar a técnica
psicogógica da sua retórica política. Psicogógica, porque, em homenagem a
Platão e aos ensinamentos dos Padres da Igreja em que ele se havia formado
no Seminário de Viseu, Salazar entendia que a retórica política só é digna e
elevada se aspirar a persuadir e a orientar as almas dos portugueses para o
bem comum da Nação através de uma descoberta feita no «mais íntimo da
consciência»39 de cada um.

E embora Salazar afirme repetidas vezes – nos Discursos como nas En-
trevistas – que «não sabe falar nem escrever para o grande público»; que não
possui «aquele dom misterioso de comunicabilidade pela palavra falada, pos-
suído por homens raros, e com o qual, nos termos clássicos, se convence, se
deleita e se persuade aos ouvintes»40; que se vê «obrigado a falar sem os do-
tes naturais dos oradores, sem essa magnífica consciência da superioridade
própria sobre a multidão que dá o sangue frio, o à-vontade, a clareza dos ra-
ciocínios e a facilidade de expressão do pensamento. . . »41, a verdade, porém,
é que o estranho sortilégio da sua oratória, cujas regras de composição ele

38 Cf. Oliveira Salazar, “A Constituição das Câmaras na Evolução da Política Portuguesa”,
in Discursos e Notas Políticas, I, 1928-1934, Coimbra Editora, pp. 367-368.

39 Cf. Oliveira Salazar, “Mensagem à Legião Portuguesa”, in Discursos e Notas Políticas,
V, 1951-1958, Coimbra Editora, p. 387.

40 Cf. Oliveira Salazar, Discursos e Notas Políticas, I, 1928-1934, Coimbra Editora, Prefá-
cio, p. LII.

41 Cf. Oliveira Salazar, Discursos e Notas Políticas, I, 1928-1934, Coimbra Editora, Prefá-
cio, p. LXI-LXII.
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domina na perfeição, compensam avantajadamente a sua confessada falta de
eloquência.

Marcelo Caetano é um testemunho activo desse encanto – frio, mas du-
radouro – causado pelos discursos de Salazar, e do modo como estes comu-
nicam subliminarmente com o inconsciente dos portugueses, que os escutam
com reverência, pasmo e estupefacção: «Chegava a ocasião de dizê-los [aos
discursos] e aparecia perante o auditório um homem apagado, com o papel na
mão, a ler numa voz timbrada mas pouco sedutora, sem atitudes tribunícias,
sem um gesto. . . E o público, frio de início começava a seguir as suas ideias,
a acompanhar os raciocínios, a ver reflectido no que estava a ouvir as suas
preocupações e os seus anseios, a sentir que se definiam as suas aspirações, e
era a própria lógica interna do discurso e a beleza formal que conquistavam
as pessoas, prendiam as atenções e faziam deflagrar de repente os aplausos.
Salazar ao romperem as palmas, calava-se, passeava o olhar calmamente pela
assistência e retomava a seguir a leitura no mesmo tom»42.

Como o próprio Salazar faz questão de observar, a vida e a glória do
discurso político dependem do seu efeito em extensão. Contudo, aquilo que
no discurso condiciona a acção futura dos espíritos, o efeito do discurso que
verdadeiramente interessava ao «fraco orador» Salazar, esse depende do seu
efeito em profundidade43, depende do modo como o discurso se insinua e
«aviventa na consciência do povo»44 e na alma dos portugueses.

E Salazar, convicto de que «governar é dirigir a consciência nacional»45,
resolveu arranjar uma maneira ardilosa e subliminar de comunicar com os
portugueses. Mas para que necessitou ele de inventar essa singular forma de se
dirigir aos portugueses? A resposta é: para lhes poder transmitir o seu silêncio
e, ao mesmo tempo, para os silenciar, para os sufocar com o seu silêncio e para
os inundar de silêncio e de mudez. O salazarismo, sob este ponto de vista, é
uma sociedade de escuta intensiva e permanente, de auto-censura e de medo

42 Cf. Marcelo Caetano, Minhas memórias de Salazar, Editorial Verbo, Lisboa, 1977, pp.
40-41.

43 Cf. Oliveira Salazar, Discursos e Notas Políticas, I, 1928-1934, Coimbra Editora, Prefá-
cio, p. XLVI-XLVII.

44 Cf. Oliveira Salazar, “Funções e Qualidades do Chefe de Estado”, in Discursos e Notas
Políticas, II, 1935-1937, Coimbra Editora, p. 4.

45 Cf. Oliveira Salazar, “Governar, Dirigindo a Consciência Nacional”, in Discursos e Notas
Políticas, IV, 1943-1950, Coimbra Editora, p. 487.
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irracional da palavra, onde a dúvida e a discussão não podem ter lugar. É esse
o significado profundo do discurso que o Chefe do Governo profere em Braga,
«a cidade santa da Revolução nacional», a 26 de Maio de 1936, no décimo
aniversário do movimento de 28 de Maio de 1926. Salazar enuncia aí o que
ele chama «as Grandes Certezas da Revolução Nacional», que ele condensa
nas seguintes fórmulas: «Não discutimos Deus e a virtude; não discutimos
a Pátria e a 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»46.

Uma vez mais: «Não discutimos».
Uma das qualidades que Salazar julga possuir e preza que exista num es-

tadista é «o conhecimento dos homens e das suas paixões, o dom de adivinhar
a consciência pública e de prever o encadeamento dos factos políticos e so-
ciais»47. Salazar presume saber entrar em «contacto directo com a alma do
povo»48 e interpretar fielmente «a voz da consciência pública» «pelo estudo e
pela reflexão nas puras fontes da consciência nacional»49. Assim, quando se
propõe explicar onde vai buscar as ideias dos seus discursos, Salazar diz que
as foi «beber às profundezas da consciência nacional»50 mediante um «traba-
lho persistente da descoberta “interior”»51. Num discurso proferido na sede
da União Nacional em 6 de Dezembro de 1958, Salazar afirma que o povo
português, estando na raiz de uma velha nação, «tende para a unidade, apre-
ende quase por instinto o interesse colectivo e só aspira a ser bem conduzido
e governado»52.

Salazar vem do povo, conhece o povo, confia no povo e sabe como falar-
46 Cf. Oliveira Salazar, “As Grandes Certezas da Revolução Nacional”, in Discursos e Notas

Políticas, II, 1935-1937, Coimbra Editora, p. 130. Sublinhados nossos.
47 Cf. Oliveira Salazar, Discursos e Notas Políticas, I, 1928-1934, Coimbra Editora, p. 9.

Sublinhados nossos.
48 Cf. Oliveira Salazar, Discursos e Notas Políticas, I, 1928-1934, Coimbra Editora, p. 319.
49 Cf. Oliveira Salazar, “Funções e Qualidades do Chefe de Estado”, in Discursos e Notas

Políticas, II, 1935-1937, Coimbra Editora, respectivamente p. 11 e p. 10.
50 Cf. Oliveira Salazar, Discursos e Notas Políticas, I, 1928-1934, Coimbra Editora, Prefá-

cio, p. XLIX.
51 Cf. Oliveira Salazar, Discursos e Notas Políticas, I, 1928-1934, Coimbra Editora, Prefá-

cio, p. LIII.
52 Cf. Oliveira Salazar, “Na Posse da Comissão Executiva da União Nacional”, in Discursos

e Notas Políticas, V, 1951-1958, Coimbra Editora, p. 515.
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lhe. Não é, de modo algum, a escassa instrução do povo que o impedirá de
compreender o que lhe diz o Chefe que lhe fala, pois «o povo português apre-
ende por intuição notável o sentido profundo da transformação que se opera
e tem por natureza ou educação secular o sentido de um destino nacional que
nada tem que ver com a modéstia dos seus recursos e o baixo nível da sua ins-
trução»53. Salazar conhece as principais virtudes e os principais defeitos do
povo português. Sabe perfeitamente que os portugueses «só têm com a auto-
ridade relações baseadas na desconfiança», que «a obediência é mais receosa
do que cívica e sempre discutida», e que, para que ele, Salazar, pudesse «guiar
o povo português foi necessário aproveitar as suas qualidades, sem perder um
momento de vista os seus defeitos»54.

Que qualidades e que defeitos são esses? Importa por agora saber que para
Salazar o principal defeito do português é a sua «sentimentalidade doentia».
Daí a sua amarga e permanente queixa, segundo a qual ele se vê na obrigação
de apelar à inteligência num «país de sentimentos»55. Mas o português não
tem apenas defeitos. É também «sofredor», «dócil», «facilmente educável»56

e, «quando enquadrado e convenientemente dirigido, o português dá tudo
quanto se quer»57. E tal como o período anterior à revolução de 28 de Maio
produzira «a desordem democrática, instalada sem se dar por isso nas inte-
ligências e nas vontades»58, assim também o novo dispositivo de obediência
salazarista deveria instalar-se nas inteligências e nas vontades dos portugue-
ses sem que eles dessem por isso. Em 1925, quando achou que o tempo para
aceder ao exercício do poder estava maduro, Salazar escreveu um artigo no
Correio de Coimbra em que afirmava: «O político de raça conhece-se exac-

53 Cf. Oliveira Salazar, “A Educação Política, Garantia da Continuidade Revolucionária”, in
Discursos e Notas Políticas, III, 1938-1943, Coimbra Editora, p. 37.

54 Cf. Christine Garnier, Férias com Salazar, Parceria António Maria Pereira, Lisboa, 1952,
p. 226.

55 Cf. Oliveira Salazar, Discursos e Notas Políticas, I, 1928-1934, Coimbra Editora, Prefá-
cio, p. XLVIII.

56 Cf. António Ferro, Entrevistas a Salazar, prefácio de Fernando Rosas, Parceria A. M.
Pereira, Lisboa, 2007, p. 182.

57 Cf. António Ferro, Entrevistas a Salazar, prefácio de Fernando Rosas, Parceria A. M.
Pereira, Lisboa, 2007, p. 183. Sublinhados nossos.

58 Cf. Oliveira Salazar, “A Educação Política, Garantia da Continuidade Revolucionária”, in
Discursos e Notas Políticas, III, 1938-1943, Coimbra Editora, p. 33. Sublinhados nossos.
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tamente pela sua destreza em conduzir os homens, fazendo-os consciente ou
inconscientemente contribuir para o fim geral que pretende obter»59.

Mais tarde, em 1932, numa das 7 entrevistas concedidas a António Ferro,
Salazar expressará de novo a mesma ideia, a qual é desta vez acompanhada
por uma significativa modulação. Sendo o ditador dotado de um tipo de inteli-
gência onde predomina um recorte vincadamente feminino, facto, aliás, obser-
vado por inúmeros dos seus colaboradores mais próximos, Salazar possui uma
perfeita consciência de que a eficácia e a longevidade do mando político sobre
um povo simultaneamente doce e indisciplinado como o português exigem do
Chefe do Governo o superior exemplo de um apagamento físico da sua pessoa,
objectivado num prolongado e calculado silêncio que uma prudente discrição
interrompe esparsa e oportunamente. É justamente este o significado político
que se deve atribuir a uma declaração que o Presidente do Conselho faz a An-
tónio Ferro, na qual o ditador confessa ao futuro responsável pelo Secretariado
da Propaganda Nacional que os portugueses são tanto mais bem conduzidos
quanto menos eles dão por isso.

Com efeito, no decorrer da 5a entrevista a Salazar, o modernista António
Ferro anseia por saber qual o estatuto e o lugar que o Estado Novo reserva
à mulher portuguesa e confronta directamente Salazar com a seguinte obser-
vação: «Não haverá casas onde a mulher é superior ao homem e em que lhe
deveriam ser entregues as rédeas do governo?» «E não são poucas essas ca-
sas. . . » – concorda Salazar. «Nessas casas – conclui Salazar com um sorriso
complicado, um sorriso que sorri de si próprio – é a mulher quem manda efec-
tivamente. É ela o chefe de família». E Ferro, que apressadamente e de ma-
neira errónea julga Salazar «anti-feminista», replica, indignado, ao Presidente
do Conselho: «Mas com processos dissimulados, hipócritas, que ela não con-
sidera [nem?] honestos nem saudáveis. Domina, vence, mas com habilidade,
com sorrisos falsos, com palavras calculadas, com estratégia feminina. Ora é
isso, justamente, que lhe repugna. . . A vitória, com esses processos, parece-
lhe uma vitória falhada, inferior. . . ». Salazar, que a estas alturas do diálogo
deve ter quintessenciado a sua famosa máscara e condescendido num sorriso
maternal, responde-lhe, muito provavelmente naquele timbre vocal que Mar-

59 Cf. António de Oliveira Salazar, “Mal Necessário”, Artigo no Correio de Coimbra (14-
3-1925), in Inéditos e Dispersos I. Escritos Político-Sociais e Doutrinários (1908-1928), or-
ganização e prefácio de Manuel Braga da Cruz, Bertrand Editora, Venda Nova, 1997, p. 360.
Sublinhados nossos.
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celo Caetano qualificava de «voz de velha»: «Não sei porquê. Um homem
de Estado, um ditador, um chefe, não se considera inferior ou desonesto por
conduzir os homens sem eles darem por isso. . . ». «Parece uma frase de Ma-
quiavel. . . comento, com um sorriso discípulo do sorriso de Salazar. . . ». «
– Talvez. . . – responde Salazar. Mas há um maquiavelismo legítimo, ne-
cessário, justo, que pertence às relações sociais e ao próprio fundo moral da
humanidade»60.

Não é este o lugar para inquirir, e menos ainda para aprofundar, as razões
pelas quais o regime salazarista obteve das mulheres portuguesas um apoio
tão generalizado, se bem que assaz diferente, na sua tipologia, quer daquele
que caracterizou o apoio feminino ao nacional-socialismo de Hitler, quer da-
quele que marcou o apoio das mulheres ao fascismo de Mussolini. Que baste
por agora observar que a relação do Estado Novo com as mulheres consti-
tuiu um dos traços mais firmes e mais pregnantes do que se poderia chamar
a psicologia política do salazarismo. Mediante os recursos de uma cumpli-
cidade tipicamente maternal, Salazar educa e governa os portugueses como
uma mãe educa e governa as suas filhas. Aliás, no idioma pudico do sala-
zarismo, as mulheres serão todas elas chamadas “mulherzinhas” enquanto se
não transformarem em “senhoras”, pois no Estado Novo só eram ditas mulhe-
res as chamadas «mulheres da vida». Assim, ao governar a Nação como uma
diligente «dona de casa» governa o seu lar, Salazar está, com o seu exemplo, a
educar e a formar outras tantas «donas de casas». É ele próprio quem ostensiva
e repetidamente o afirma: «Advoguei sempre uma política de administração,
tão clara e tão simples como a pode fazer qualquer boa dona de casa – política
comezinha e modesta que consiste em se gastar bem o que se possui e não se
despender mais do que os próprios recursos»61. Daí a sua identificação vis-
ceral com as mulheres eleitas da Nação: «as mulheres solteiras, ou de marido
ausente, as “senhoras” e as “mulherzinhas”, as mulheres sem outro desejo do
que governar a casa ou colaborar com o regime»62. É com estas mulheres que

60 Cf. António Ferro, Entrevistas a Salazar, prefácio de Fernando Rosas, Parceria A. M.
Pereira, Lisboa, 2007, p. 91.

61 Cf. Oliveira Salazar, “Os Problemas Nacionais e a Ordem da Sua Solução”, Discursos e
Notas Políticas, I, 1928-1934, Coimbra Editora, p. 11.

62 Cf. Maria Belo, Ana Paula Alão e Iolanda Neves Cabral, “O Estado Novo e as mulheres”,
in O Estado Novo. Das Origens ao Fim da Autarcia, 1926-1959, volume II, Lisboa, Editorial
Fragmentos, 1987, p. 276.
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ele conta; é a elas que ele se dirige; é com elas que constrói uma subliminar e
duradoura identificação política. Ele, Salazar, o Chefe da Nação, não é mais
do que «uma mulher que, embora com um estatuto superior às “outras”, exe-
cuta as mesmas tarefas que elas»63. Salazar, enfim, é igual a estas mulheres.
E porque ele próprio é uma delas, Salazar é de todas elas, Salazar pertence a
todas elas.

Mas com o maternal e feminino «conduzir os portugueses sem eles darem
por isso», tratava-se, no fundo, para o político Salazar, de «organizar o que
era inorgânico ou desordenado»64; tratava-se, enfim, de «abandonar a opinião
pública a si própria ou de a dirigir convenientemente»65; tratava-se, em suma,
de «às falsas opiniões públicas opor a consciência nacional»66; tratava-se,
numa palavra, de «acreditar o poder na alma do povo»67. E tudo isto haveria
de ser feito de acordo com a peculiar técnica retórica de Salazar, na qual a
dimensão argumentativa dos discursos políticos do Chefe de Governo se vê
reforçada por uma função psicogógica que visa a constituição de um êthos
público mediante a modulação em profundidade dos afectos mais íntimos da
alma, fazendo-a atingir a «acalmação» ao mesmo tempo que captura a sua
atenção.

Com efeito, a modulação psicogógica da retórica política de Salazar é um
dos aspectos centrais do «desígnio doutrinário totalizante» que caracterizou a
propaganda do Estado Novo, como, aliás, o reconhece um dos seus primeiros
ideólogos, Mário de Figueiredo, um dos poucos amigos pessoais de Salazar
e ministro da Educação Nacional entre 1940 e 1944. Numa conferência pro-
nunciada na Sala dos Capelos da Biblioteca da Universidade de Coimbra, inti-
tulada «Os Princípios Essenciais do Estado Novo Corporativo» (1936), Mário
de Figueiredo sustenta que o Estado Novo possui «uma doutrina totalitária,
que abrange mesmo a moral e a concepção de vida, pois impondo-se como

63 Idem, Ibidem, p. 270.
64 Cf. Oliveira Salazar, “A Educação Política, Garantia da Continuidade Revolucionária”, in

Discursos e Notas Políticas, III, 1938-1943, Coimbra Editora, p. 30.
65 Cf. António Ferro, Entrevistas a Salazar, prefácio de Fernando Rosas, Parceria A. M.

Pereira, Lisboa, 2007, p.160.
66 Cf. Idem, ibidem, p. 243.
67 Cf. Christine Garnier, Férias com Salazar, Parceria António Maria Pereira, Lisboa, 1952,

p. 206.
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primeiro dever a conquista da unidade e sendo esta impossível se não procede
de dentro das almas, não pode prescindir dela»68.

Para a formação e a direcção da «consciência nacional» ou «opinião pú-
blica», contava Salazar com a sua frieza natural e com a sua rigidez e pudor
católicos, dos quais, bem ao contrário do que supunha António Ferro, ele
retirava enormes vantagens políticas. Com efeito, Salazar nunca quis «que
ditador e povo se confundissem de tal forma, que o povo se sentisse ditador
e que o ditador se sentisse povo. . . »69 – fórmula de recorte mussoliniano cu-
nhada ad hoc pelo director do Secretariado da Propaganda Nacional. Pelo
contrário, o Presidente do Conselho, que acha que «devemos ser sempre sé-
rios» e que «até quando se organizam festas para divertir os homens devemos
fazê-lo com seriedade»70, está plenamente convencido de que o povo portu-
guês desconfia do calor e da igualdade entre governantes e governados, está
consciente de que no seu íntimo o povo jamais aprovará falsas familiaridades
e presumidas intimidades entre uns e outros. Salazar sabe muito bem que o
povo português não reconhece a autoridade política se ela se não manifesta,
de qualquer modo que seja, distante e séria: «Acreditai-me: as massas têm
intuições profundas. Sabem distinguir quem possui esta concepção do sério e
quem não a possui»71.

Salazar sabe que o povo português reverencia a seriedade. Sabe que «tudo
é bastante sério para não ser uma preocupação constante e não deixar na alma
sulcos profundos»72. Por isso ele necessita tanto de parecer sério.

3. Invisibilidade de Salazar e Invisibilização dos Portugueses

E é precisamente porque entende que a vida e o trabalho são coisas eminen-
temente sérias que a produção e o controlo minuciosos da aparência – e da
aparência de seriedade em primeiro lugar – são actos políticos fundamen-

68 Cf. Mário de Figueiredo, “Os Princípios Essenciais do Estado Novo Corporativo”, Coim-
bra, 28 de Maio de 1936, citado por Manuel Braga da Cruz, in O partido e o Estado no Sala-
zarismo, Editorial Presença, Lisboa, 1988. p. 52. Sublinhados nossos.

69 Cf. Idem, ibidem, p. 222.
70 Cf. Christine Garnier, Férias com Salazar, Parceria António Maria Pereira, Lisboa, 1952,

p. 91.
71 Cf. Oliveira Salazar, “O Espírito da Revolução”, in Discursos e Notas Políticas, I, 1928-

1934, Coimbra Editora, p. 319. Sublinhados nossos.
72 Cf. Idem, Ibidem, p. 319.
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tais para Salazar. Assim, não é em vão que ele repetidas vezes se pronuncia
sobre a importância política da aparência: «Politicamente só existe o que o pú-
blico sabe que existe»73. «Politicamente só existe o que se sabe que existe»;
«politicamente o que parece é»74. De igual modo, não é da ordem do acaso
se o ex-professor de finanças públicas e o pastor da alma nacional se refere
à produção e fabricação de realidade política com um termo eminentemente
económico-financeiro. Com efeito, para Salazar «[a obra da ditadura nacio-
nal] existe como activo nacional; mas não existe nos espíritos como activo da
situação política»75.

Cabe, por conseguinte, à singular propaganda salazarista a criação da per-
cepção da realidade política ao tornar o público consciente da existência da
«obra da ditadura»: «Para a formação da consciência pública, para a criação
de determinado ambiente, dada a ausência de espírito crítico ou a dificuldade
de averiguação individual, a aparência vale a realidade, ou seja: a aparência
é uma realidade política. [. . . ] Quantos acontecimentos da vida política se
regulam só pelas aparências!»76.

«Politicamente tudo o que parece é» – eis o princípio perceptivo que es-
trutura toda a propaganda salazarista e o que nela constitui o seu mais efectivo
«instrumento de governo»: «A verdade é que politicamente tudo o que pa-
rece é, quer dizer, as mentiras, as ficções, os receios, mesmo injustificados,
criam estados de espírito que são realidades políticas: sobre elas, com elas e
contra elas se tem de governar»77. Significativamente, Salazar não se furta a
caracterizar e a enumerar alguns exemplos de «realidades políticas» que lhe
parecem potencialmente perigosas: «Simples gracejos podem ter a aparência
de acerada crítica; palavras de desânimo em momento de cansaço podem ter
a aparência de falta de fé; a legítima ansiedade de perfeição e progresso pode
dar a aparência do desgosto ou da revolta por que nada se fizesse ainda ou
nada se fizesse bem. O que ouve e passa supõe esfriado o entusiasmo, per-

73 Cf. Oliveira Salazar, “Propaganda Nacional”, in Discursos e Notas Políticas, I, 1928-
1934, Coimbra Editora, p. 259.

74 Cf. Oliveira Salazar, “Fins e Necessidade da Propaganda Política”, in Discursos e Notas
Políticas, III, 1938-1943, Coimbra Editora, p. 196.

75 Cf. Idem, ibidem, p. 196.
76 Cf. Idem, ibidem, p. 197.
77 Cf. Oliveira Salazar, “A Educação Política, Garantia da Continuidade Revolucionária”, in

Discursos e Notas Políticas, III, 1938-1943, Coimbra Editora, p. 27.
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dida a fé, desaparecido o espírito de luta, abandonado o campo ao inimigo,
e isso deu-lhe atrevimentos e aumentou-lhe as forças. No entanto, no fundo
das inteligências e dos corações nada há mudado – nada há mudado senão
as aparências; mas essa mudança é às vezes enorme. [. . . ]Cuidado com as
aparências! porque “politicamente o que parece é”»78.

A fim de melhor controlar o valor político da aparência, Salazar recorre
deliberadamente à invisibilidade. Ele próprio se quis tão invisível junto dos
portugueses quanto politicamente isso lhe foi possível. Uma coisa é certa:
Salazar cria tanto mais aparência política quanto menos ele próprio se dá a
ver, quanto menos ele próprio aparece junto dos cidadãos e quanto mais a sua
invisibilidade e o seu silêncio calam fundo no «mais íntimo da consciência
dos portugueses».

Com efeito, o culto do mistério e da invisibilidade e a construção delibe-
rada de uma distância e de uma inacessibilidade físicas contribuíram sobrema-
neira para a imagem aurática que ele soube implantar na consciência ingénua
e reverencial de um povo português sedento de «seriedade». Franco Nogueira
descreve este aspecto decisivo da sua personalidade, a qual se encontra na
base do sucesso da sua estratégia política, do seguinte modo: «Reduz as en-
trevistas ao mínimo; procura evitar contactos; isola-se; não aceita convites
particulares; e exime-se a relações sociais. Recusa-se ao torvelinho político,
aos ajustes de corredores, às combinações e lutas de antecâmara. Não é visto
em festas, em sessões comemorativas, e ninguém parece saber da sua pre-
sença em parte alguma. Constrói a imagem do chefe distante, e rodeia-se de
mistério»79. António Ferro, por sua vez, observa o seguinte: «Impossível até
fazer-lhe pontaria, encontrar o alvo. Ninguém o via na rua, num teatro, numa
festa. Dir-se-ia dirigir os assuntos do Estado do fundo de uma guarita, ou do
fundo de uma cela. . . »80. E Christine Garnier, por seu turno, conclui: «Sa-

78 Cf. Oliveira Salazar, “Fins e Necessidade da Propaganda Política”, in Discursos e Notas
Políticas, III, 1938-1943, Coimbra Editora, p. 198. Sublinhados nossos.

79 Cf. Franco Nogueira, Salazar. Os tempos áureos (1928-1936), Vol. II., Atlântida Editora,
Coimbra, 1977, p. 5 e p. 14.

80 Cf. António Ferro, Entrevistas a Salazar, prefácio de Fernando Rosas, Parceria A. M.
Pereira, Lisboa, 2007, p. 5.
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lazar não se mostra. Ninguém o vê presidir a banquetes, a cerimónias; não
aparece em festas, em recepções»81.

Estes testemunhos – e muitos outros poderiam ser evocados – mostram de
que modo e a que ponto Salazar cultivou a invisibilidade; fê-lo como poucos
estadistas da sua época o fizeram; e poucos terão retirado de uma tal invisi-
bilidade os créditos políticos que ele soube retirar. Como observa Cândida
Parreira – que encarna o tipo ideal da «mulher portuguesa» que ele soube
conquistar para a causa política do Estado Novo – num discurso de campanha
eleitoral em Dezembro de 1934: «Vós, sabei todos, que houve um homem,
que por muito amar o seu país se lhe deu inteiramente! Este homem, de um
talento novo, de uma vida modelo [. . . ] que trabalha enquanto os outros dis-
cutem e que vela enquanto todos dormem; esse homem que nós não vemos,
que quase não conhecemos, mas cujo poder sentimos, viu Portugal, outrora
criador de novos mundos, na miséria e resolveu salvá-lo»82.

Efectivamente, a fórmula desta mulher é certeira: o poder político de Sa-
lazar não se vê, quase não se deixa conhecer, mas sente-se. Salazar, de facto,
está em toda a parte, aparece em todos os lugares, sem, contudo, estar em lugar
algum. Tal corresponde, sem dúvida, a uma astuta dialéctica que ele mesmo
concebeu e estabeleceu entre, por um lado, o valor de exposição e, por ou-
tro, o valor de culto da sua pessoa política. A equação afigura-se simples:
tanto maior e mais intenso seria o culto popular da sua pessoa quanto menor
e menos demorada fosse a sua exposição. Sob esta perspectiva, a definição,
pelo filósofo alemão Walter Benjamin, do conceito estético de aura como «o
aparecimento único de algo distante, por muito perto que esteja», aparenta
convir na perfeição ao valor de culto que o político Salazar buscou paciente
e metodicamente para si mesmo: «A distância é o contrário da proximidade.
O que está longe, por essência, é aquilo de que não podemos aproximar-nos.
De facto, uma das características principais do culto é a impossibilidade de
aproximação. Por natureza, ele não deixa de ser “distância, por mais perto

81 Cf. Christine Garnier, Férias com Salazar, Parceria António Maria Pereira, Lisboa, 1952,
p. 24.

82 Cf. Maria Belo, Ana Paula Alão e Iolanda Neves Cabral, “O Estado Novo e as Mulheres”,
in O Estado Novo. Das origens ao fim da autarcia (1926-1959), Editorial Fragmentos, Lisboa,
1987, Volume II, p. 267.
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que esteja”. A proximidade que é possível estabelecer com a sua matéria em
nada prejudica a distância que conserva após o seu aparecimento»83.

Percebe-se, pois, que para Salazar seja bem mais decisiva e operativa a
existência espectral da sua imagem política no espírito e na consciência dos
portugueses do que o deixar-se ver por eles em público. É deste modo –
simples, mas efectivo – que ele induz e instiga o valor de culto da sua pessoa
política junto dos portugueses. Franco Nogueira percebeu muito bem o modo
de funcionamento deste mecanismo de projecção da imagem de Salazar no
espírito passivo e crédulo dos portugueses: «Salazar projecta uma imagem
que o ultrapassa, que o transcende, que tem vida própria e independente do
seu autor: não é Salazar: é a ideia que os homens se fazem de Salazar»84.

A insidiosa omnipresença da imagem-fantasma de Salazar no «mais ín-
timo da consciência dos portugueses» resulta de uma procura deliberada de
isolamento e de uma planificada estratégia de invisibilidade que ele dominou
praticamente como quis: «Eu vivo em Lisboa, é certo, mas tão isolado, que es-
tou, afinal, tão próximo dos Clérigos como do Rossio. O meu isolamento tem
essa vantagem: permite-me estar ao lado de todos os portugueses, permite-me
não viver, aqui e além, para viver simplesmente em Portugal»85.

Quanto ao mais, é o próprio Salazar que faz questão de chamar a atenção
dos seus inimigos para a eficácia espectral ou para a dimensão policial que se
projecta na ubiquidade do Chefe do Governo: «Neste ou naquele momento [o
inimigo] ora se manifesta aqui, ora surge além. Simplesmente nós também
estamos, estamos sempre e em toda a parte. Estamos sempre na vigilância,
na contradita, na acção; estamos em toda a parte – nos cafés, nos teatros,
nos serviços públicos ou particulares, nos comboios, nas serras, nos campos,
nas cidades, nas praças e nas ruas, e depois que nos mostrámos dispostos a
ocupá-las, nunca mais o inimigo conseguiu apoderar-se delas»86.

Concluo, um tanto ou quanto abruptamente, com a seguinte reflexão.
83 Cf. Walter Benjamin, “A obra de arte na época da possibilidade da sua reprodução téc-

nica”, in A modernidade, edição e tradução de João Barrento, Assírio & Alvim, Lisboa, 2006,
p. 214.

84 Cf. Franco Nogueira, Salazar. O Ataque (1945-1958), Vol. IV., Atlântida Editora, Coim-
bra, 1980, p. 287.

85 Cf. António Ferro, Entrevistas a Salazar, prefácio de Fernando Rosas, Parceria A. M.
Pereira, Lisboa, 2007, p. 144. Sublinhados nossos.

86 Cf. Oliveira Salazar, “Nós Somos Uma Força Destinada a Vencer”, in Discursos e Notas
Políticas, III, 1938-1943, Coimbra Editora, p. 20.
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Walter Benjamin estabeleceu um dia, para esta relação de proporção entre
a proximidade e a distância que se manifesta no conceito estético de aura,
a seguinte simetria: «Vestígio e Aura. O vestígio é a manifestação de uma
proximidade, por mais longe que possa estar o ser que o deixou. A aura é a
manifestação de uma lonjura, por mais próximo que possa estar aquilo que
a evoca. Com o vestígio, apoderamo-nos da coisa; com a aura é ela que é
senhora de nós»87.

Aplicadas a Salazar, aplicadas à invisibilidade superiormente visível de
Salazar, estas palavras avisadas de Walter Benjamin poderão porventura decli-
nar-se do seguinte modo: ele, Salazar, é o vestígio, é a marca, é o traço que
a alma portuguesa deve seguir; dir-se-ia que as suas palavras, tanto quanto
os seus silêncios, são outras tantas manifestações de uma proximidade – por
mais longe, isto é, por mais distante, por mais invisível, por mais inacessível
que possa ser o homem que as pronunciou ou as omitiu. De igual modo, ele,
Salazar, é a manifestação única, a manifestação irrepetível, a manifestação
providencial de uma lonjura inabarcável, intocável; Salazar é manifestação
única de uma distância – física como psíquica – intransponível, por mais pró-
ximo que possa estar aquilo que o evoca. E tudo, mas absolutamente tudo, na
liturgia e na emblemática política do Estado Novo, evoca a sua figura simul-
taneamente fria e tutelar. Tal é também o significado político intensamente
espiritualizado quer do «sorriso», quer da «máscara» de Salazar, tantas vezes
mencionados pelos comentadores.

87 Cf. Walter Benjamin, “Das Passagen-Werk”, in Gesammelte Schriften, Band V-1, Suhr-
kamp Verlag, Frankfurt am Main, 1991, p. 560.
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Resumo: Pretende-se proceder a uma leitura retórica que se quer com-
pleta dos discursos e intervenções oratórias das principais personagens
do Júlio César de Shakespeare, com relevo para as falas de Bruto e
Marco António, estabelecendo as respectivas conflitualidade e comple-
mentaridade. A metodologia adoptada foi a de uma close reading do
texto, o que permitiu a identificação de lugares, figuras e outros dispo-
sitivos retóricos e emocionais até agora descurados pela investigação
retórica Shakespeariana. Pensamos que os resultados da pesquisa reali-
zada confirmam a sua relevância, podendo doravante idêntico procedi-
mento ser aplicado ao estudo de outras peças políticas de Shakespeare.

Palavras-chave: Bruto, Marco António, César, figuras; emoções,
ethos, pathos, logos.

Breve introdução teorética

No presente trabalho, partiremos da conjugação de dois critérios que se nos
afiguram indissociáveis para a abordagem que nos propomos realizar. Assim,
com Manuel Alexandre Júnior, veremos na escrita literária, e na de Shakes-
peare em particular, uma instância de escrita “em que o acto de figuração se
apresenta, não só como elemento do seu conteúdo manifesto, mas também
como a característica dominante da sua forma” (Júnior, 2004, p.21). Por ou-
tro lado, ainda com Alexandre Júnior, impõe-se-nos, consequentemente, que
a retórica “está presente em todo o acto de comunicação (...), uma vez que
praticamente tudo o que dizemos ou escrevemos tem implicações de carácter
persuasivo ou de influenciação” (Júnior, p. 21). Isto o sabiam bem os perso-
nagens Shakespearianos, tantos deles exímios conhecedores e utilizadores de

Retórica e Política , 91-125
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“todos os processos pelos quais uma pessoa se socorre da linguagem simbó-
lica, e/ou de categorias de argumentação, para exercer influência sobre outras
pessoas” (Júnior, p.21).

Esta influência, porém, só terá oportunidade para se exercer quando o pro-
cesso deliberativo se reportar, como diz Aristóteles, a ‘questões’ que parecem
admitir duas possibilidades de solução, já que ninguém delibera sobre as coi-
sas que não podem ter acontecido, nem vir a acontecer, nem ser de maneira
diferente; pois, nesses casos, nada há a fazer” (Aristóteles, 2010, p.99). Assim
sendo, o que torna possível a retórica (como, aliás, a dialéctica ou a poética)
é, no dizer de Michel Meyer (no seu Prefácio à edição brasileira bilingue do
texto Retórica das Paixões, correspondente ao livro II, capítulos 1 a 11,da Re-
tórica de Aristóteles), “uma certa visão da contingência no interior do logos
e, mais ainda, de sua modalização humana (...), à qual Aristóteles nos remete
o tempo todo, já que subordina a retórica (...), e mesmo a ética (...), à política”
(Meyer, 2003, p. XXXI).

A função da retórica consistirá então, segundo Aristóteles, “em tratar das
questões sobre as quais deliberamos e para as quais não dispomos de artes
específicas, e isto perante um auditório incapaz de ver muitas coisas ao mesmo
tempo ou de seguir uma longa cadeia de raciocínios” (Aristóteles, 2010, p.99).

Será adossado a este pano de fundo que vemos Shakespeare montar o seu
teatro de madeira, fazer subir o pano e tornar-nos partícipes de recorrentes
interacções em que “a evidência do bem” está longe de ser “um dado intangí-
vel”, como diria Hans Blumenberg (Blumenberg, 2010, p.95).

Todos conhecemos as três dimensões da relação retórica. Para que haja
retórica, temos de ter um orador, um auditório a que ele se dirige, e um me-
dia por intermédio do qual eles comunicam o que pensam e trocam pontos de
vista. Diferentes definições de retórica podem privilegiar uma dessas dimen-
sões, mas não podem ignorar as outras. Qualifiquemos de logos tudo o que
tem a ver com o discurso, a racionalidade e a linguagem. O auditório que se
quer seduzir, convencer ou deleitar será o pathos. O auditório é passivo, sofre
a acção do orador, tal como é afectado pelas suas próprias paixões. O ethos é
a dimensão do orador, cuja valorização, mais do que grega, será tipicamente
romana. Só ele fará com que a retórica seja a ars bene dicendi, a ciência do
falar bem que, para Quintiliano, “abarca de uma vez todas as virtudes da ora-
ção e também a personalidade do orador, já que não pode falar bem quem não
é um homem de bem” (Quintiliano, 2011, p.202).
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Aceite esta tripla definição de retórica, diremos com Michel Meyer que o
orador e o auditório negoceiam a sua diferença, ou a sua distância, comuni-
cando-a um ao outro. O objecto do seu diferendo pode ser muita coisa, é
um objecto múltiplo: social, ético, ideológico, intelectual, político, etc. Mas
o certo é que sem diferendo, sem o problema ou a questão que os separa,
não haveria debate nem discussão. À linguagem, ao logos, cabe, vocacio-
nalmente, traduzir o que constitui problema. Se nada levantasse questão, os
interlocutores nem sequer falariam um com o outro, e se tudo levantasse pro-
blema também não haveria ensejo para quebrar o silêncio. A retórica será,
assim, para Meyer, “a negociação da diferença entre indivíduos sobre uma
dada questão” (Meyer, 2010, p.10). É a questão que constitui a medida da
diferença que opõe os protagonistas, a medida da distância simbólica que os
separa. O que se joga na negociação retórica é a identidade e a diferença, “ a
do próprio e a dos outros, o social que as coagula, o político que as legitima
e por vezes abala, o psicológico e o moral que as mantém flutuantes” (Meyer,
2010, p.11). Ora a negociação da distância pode ter vários desenlaces, e não
consiste forçosamente na sua redução. Aí está o insulto para lembrar bem
ao Outro que o fosso que o separa do locutor é doravante inegociável, como
refere Meyer, na esteira de Schopenhauer. Na negociação habitual, porém,
trata-se, felizmente, de obter uma resposta que é sinónimo de acordo. Daí, re-
fere Meyer com oportunidade, “ a ideia de adesão ou de persuasão pela qual,
de Aristóteles a Perelman, se singularizou a argumentação” (Meyer, 2010,
p.12). Meyer distingue, então, duas esferas complementares e opostas que se
revelarão da maior importância para a articulação do nosso trabalho. Temos,
assim, quando se negoceia a distância a partir de questões pontuais que a con-
cretizam, a esfera do ad rem (res=”coisa”, em Latim, portanto a causa, o que
está em causa); quando essa negociação é feita a partir da intersubjectividade
dos protagonistas, temos o ad hominem, pois dirigimo-nos aos homens, ao que
são, ao que se crê que são, ao que se desejaria acreditar que eles sejam ou que
se recusa que eles sejam. Qualquer boa retórica, conclui Meyer, passa, às ve-
zes imperceptivelmente, de um plano para o outro, do ad rem ao ad hominem,
sobretudo se já não se tem mais argumentos para avançar (Meyer, 2010,p.12).
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Parte 1 – Contextualização histórica, política e social da intriga

Procuremos agora, depois do enquadramento teórico, contextualizar histórica
e epocalmente o tema da peça de Shakespeare, o assassinato de César (Caius
Julius Caesar) por um grupo de aristocratas da República romana. Fá-lo-emos,
por nos parecer um bom expediente, recorrendo a textos de autores univer-
salmente reconhecidos como competentes nesta matéria. Em primeiro lugar,
uma apreciação global dos acontecimentos por Pierre Grimal: “ Le meurtre
de César fut le geste d’une minorité d’aristocrates, persuadés que la personne
du “tyran” était le seul obstacle qui empêchait le retour à l’état politique an-
térieur. Inconscients de la profondeur de la crise, ils atribuaient à l’ambition
perverse de César ce qui était en realité un ajustement politique indispensable,
imposé par des facteurs que personne ne pouvait contrôler. Aussi les ides de
mars ne changèrent-elles pas grand chose au cours de l’histoire; tout au plus
prolongèrent-elles l’anarchie et les guerres civiles de quelque quinze années”
(Grimal, 1960, p.52).

Quanto a Bruto (Marcus Junius Brutus), pouco mais faremos do que para-
frasear (livremente e com acrescentos de outras fontes) os dados biográficos
e caracteriológicos que Jérôme Carcopino disponibiliza na sua biografia de
César. Bruto (85 a.C. - 42 a.C.), de origem plebeia, era genro de Catão de
Útica, político romano e um dos chefes da oligarquia senatorial nos tempos
que precederam o fim da República. Aliado de Pompeu contra César, reuniu
o que restava do exército republicano depois de Farsália (48 a.C.) e rumou a
África. Derrotado em Thapsus (46 a.C.), Catão recusa-se a sobreviver à Repú-
blica e suicidou-se, não sem que antes meditasse na imortalidade da alma com
recurso ao Fédon de Platão. Bruto era filho de uma Servília Cipião, que César
amara, e de um democrata que morrera às mãos de Pompeu; o filho, porém,
sobrepondo a causa da liberdade ao justo e natural ressentimento, juntou-se a
Pompeu e com este seria terrivelmente vencido em Farsália. César, no entanto,
não só o poupou e amnistiou como logo lhe prodigalizou outros testemunhos
do seu afecto e confiança: deu-lhe o governo da Gália Cisalpina em 45 e a
pretura urbana em Janeiro de 44 (é no exercício deste cargo que Shakespeare
no-lo apresenta). A gratidão que devia a César e talvez o obscuro desejo de
ser por ele adoptado tê-lo-ão levado a hesitar e adiar até ao limite a sua adesão
à conjura. O que decidiu Bruto, que assim reencarna a imagem ideal do puro
republicano estóico herdada do sogro, terá sido o choque psicológico provo-
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cado pelo anúncio da suposta suprema usurpação de César, a de aspirar a ser
rei dos que, para todos os efeitos, já eram seus súbditos (Carcopino, 1993,
pp.572-573).

Voltando a razões de ordem mais geral, recorreremos agora ao sempre
conceituado Dictionnaire d’Histoire universelle de Michel Mourre para ver-
mos, num relance, o que fora a República romana, em cuja agonia Shskespe-
are situa a sua peça. Recuemos primeiro aos remotos tempos da monarquia,
quando os reis Etruscos, povo que invadira o Lácio em finais do séc. VII a.C.,
governavam como “tiranos” ao estilo grego, detinham a plenitude do poder
executivo, assistidos por uma assembleia tribal meramente consultiva e por
um senado composto pelos chefes das principais famílias (gentes). A incor-
poração da plebe na cidade romana foi obra ingente desses reis. Uma revolu-
ção ocorrida em 509 a.C. representou, finalmente, uma dupla reacção, étnica
e social: revolta dos Latinos contra os dominadores estrangeiros, e vingança
dos patrícios, cujo poder residia na propriedade fundiária, sobre a plebe, cujas
actividades artesanais e comerciais tinham sido favorecidas pela dominação
etrusca. A revolução de 509 instalou uma república aristocrática, dominada
pelos patrícios, sendo o poder real retalhado duradouramente por diversas ma-
gistraturas.

Se voltarmos agora para a segunda metade do séc.I a.C., veremos que
César, chefe do partido popular, era então senhor absoluto do mundo romano,
depois de ter esmagado Pompeu e a oligarquia senatorial em Farsália.Apoiado
no povo e no exército, domesticou o senado, povoando-o de homens que lhe
eram fiéis, mas mostrou-se clemente para com os adversários; não quis go-
vernar pela violência, reprimiu o luxo dos ricos e preparou a integração do
proletariado no Estado totalitário por meio da distribuição de terras e pela
mobilização dos desempregados para grandes obras públicas. Sem tocar na
fachada republicana do Estado, acumulou o poder tribunício, a prefeitura dos
costumes e o consulado por 10 anos, a ditadura por 10 anos, o título de impera-
tor e, por fim, a ditadura perpétua. Roma parecia evoluir para uma restauração
monárquica, só ela capaz de unificar e de metamorfosear a velha urbs romana
num verdadeiro Estado imperial (Mourre, 2006, pp. 1223-1227).

Porque, de alguma forma, confirma e resume magistralmente o que acima
dissemos, resumiremos uma passagem de Kant em que este, no célebre opús-
culo A Paz Perpétua, de 1795/96, aborda a classificação das formas do Estado
(civitas). Estas podem reportar-se à diferença das pessoas que possuem o su-
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premo poder do Estado (autocracia, aristocracia e democracia), ou ao modo de
governar o povo, seja qual for o governante. Esta segunda forma de governo
(forma regiminis) tem a ver com o modo, baseado na constituição (entenda-
se, o acto da vontade geral pelo qual a massa se torna um povo), como o
Estado faz uso da plenitude do seu poder. Neste sentido, a constituição ou
é republicana, assente no sistema representativo (separação de poderes), ou
é despótica, assente no princípio da execução arbitrária pelo Estado de leis
que ele a si mesmo dá, manejando o governante a vontade pública como sua
vontade privada (Kant, 1995, p.130). Ao referir que só o sistema representa-
tivo corresponde a um modo de governo conforme à ideia de direito, Kant, à
maneira de uma coda, apresenta um contra-exemplo, para que se entenda bem
o que está em jogo: “Nenhuma das denominadas repúblicas antigas conheceu
este sistema [representativo], e tiveram de dissolver-se efectivamente no des-
potismo, que, sob o poder supremo de um só, é ainda o mais suportável de
todos os despotismos” (Kant, p.132).

Palavras estas que, quase seria escusado dizê-lo, resumem na perfeição o
que nesta secção queríamos dizer.

Parte 2 – Análise retórica da tragédia

2.1. Considerações de ordem geral

Uma das razões do permanente e renovado interesse dos estudiosos da retó-
rica pela tragédia Julius Caesar de William Shakespeare talvez se possa sur-
preender nesta observação incisiva de um conceituado tradutor da peça para
Português, o Dr. Domingos Ramos, constante da Advertência que precede
o texto dramático: “ Nesta tragédia, Shakespeare serve-se da palavra, mais
como orador do que como poeta; desde o princípio até ao fim, o carácter ora-
tório prepondera, facto este que não acontece em nenhuma outra produção do
grande mestre” (Shakespeare, 1988, p.5).

Por outro lado, é de propósito que Shakespeare não fez de César o herói
do seu drama, que quase só aparece, vivo e excessivamente confiante na sua
boa estrela, para logo ser assassinado, embora desapareça de cena nimbado
de grandeza e esplendor singulares, identificado com Júpiter, ou como um seu
avatar. “Ressuscitado”, por breves, fatídicos minutos, pela magia verbal de
Marco António, diante da plebe atónita e logo rendida, ainda o vemos apa-
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recer a Bruto como ominoso espectro, para o fim da peça, qual prelúdio e
anúncio da vitória militar iminente dos que se reclamam do seu nome e he-
rança. Conclui bem a sua Advertência o Dr. Ramos com estas belas palavras:
“...a tragédia que se desenrola perante nós, não é a tragédia da morte de Júlio
César, o grande; é a tragédia do erro, do castigo do nobre Marco Bruto; o
alcance verdadeiro da obra está nisto: Os deuses não perdoam à própria vir-
tude, quando ela não reconhece os emissários e os ministros necessários das
suas vontades “ (Shakespeare, 1988, p.12). Não é diferente o entendimento
de Harold Bloom, grande scholar Shakespeariano, quando escreve que a peça
bem podia ser intitulada The Tragedy of Marcus Brutus (Bloom, 1999, p.104).

Transposto este pórtico, atentemos no breve diálogo entre Bruto e Cássio
(Acto Primeiro, Cena II), ocorrido numa praça pública onde César acaba de
entrar em procissão, com música à frente, acompanhado de uma luzida co-
mitiva, com destaque para Marco António que, na qualidade de sacerdote de
Lupercus (o equivalente romano de Pã), irá participar numa corrida integrada
na festa das Lupercais, que nesse dia (15 de Fevereiro) se celebra. Quando
Bruto e Cássio ficam sozinhos, este propõe-lhe irem ver a ordem da corrida,
mas Bruto diz-lhe que não vai. Cássio insiste, e Bruto responde-lhe: “Não sou
grande amador de jogos (I am not gamesome) falta-me essa alegria que a alma
de António tem. Mas que isto não seja um obstáculo aos vossos desejos; vou
deixar-vos” (Shakespeare, pp. 28-29).

Este diálogo é, a nosso ver, uma boa sinopse da tragédia, que é, no fundo,
a de Bruto, como vimos. Bruto não é um jogador, não sabe arriscar, é um
racionalista extremado, ao contrário de Marco António, que sempre confia na
sua boa estrela.

2.2. Retórica falaciosa de Marco Bruto

Perante Cássio, que estranha o comportamento de Bruto nos últimos tempos,
menos cortês e afectuoso para com os amigos, Bruto justifica-se, confessando-
lhe que tal se deve exclusivamente “à guerra que ele se move a si próprio”
(Shakespeare, 1988 p.29). Na verdade, Bruto está dividido entre a sua afei-
ção por César e o temor de que o povo o escolha para seu rei, como ele diz
a Cássio (p.31). Este, entretanto, aproveita a oportunidade para o aliciar para
a conspiração, denegrindo, despeitado, a figura de César aos olhos do amigo,
ficando Bruto de lhe dar uma resposta. Bruto indaga então junto de Casca o
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que aconteceu nos festejos, sendo-lhe comunicado que António apresentara
por três vezes a coroa a César, que este sempre repelira, por entre os aplausos
do povo, o que parece ter transtornado bastante o ditador, ao ponto de ter um
ataque de epilepsia. No entanto, César irá em breve ao Capitólio onde, diz-
se, os senadores têm a intenção de o coroar como rei. Cássio aproveita para
aliciar Casca para a conspiração, o que este aceita. Quando os conjurados
se preparam para visitar Bruto em sua casa, Casca, que, além de boçal, nem
sempre é burro, tem uma fala da maior importância para a presente investi-
gação. Convicto da imprescindibilidade de Bruto para o sucesso da empresa,
diz ele a Cássio: “ Ele [Bruto] ocupa um grande lugar no coração do povo.
Aquilo que, da nossa parte, poderia parecer um crime, transformá-lo-á a sua
presença, como uma poderosa alquimia [like richest alchemy], em virtude e
nobreza” (Shakespeare, 1988, p.51).

Cássio elogia a inteligente observação de Casca e reforça, por sua vez, a
necessidade que os conspiradores têm de Bruto [our great need of him].

A Cena I do Segundo Acto, no jardim da casa de Bruto, abre, pratica-
mente, com um solilóquio deste, outra peça mestra da nossa pesquisa. As-
sistimos então a um estranho e dilacerante debate, ou talvez, melhor, à con-
clusão de um debate muito antes iniciado, como se Bruto não passasse do
lugar incómodo e alucinado onde duas vozes contrárias ainda se atropelam,
embora o veredicto seja dado de antemão [as primeiras palavras que ouvimos
são “ Deve morrer!” (Shakespeare,1988, p.54)]. A conclusão é apresentada
primeiro, como que na sequência audível de uma reflexão silenciosa antece-
dente, o que a expressão Shakespeariana bem sugere: It must be by his death.
Só depois vão surgindo as premissas que a autorizam, por entre o protesto dos
argumentos contrários. Foi assim que ele, stressado, sopesou as razões pró e
contra o assassínio de César, na insónia de uma noite conturbada. Mais tarde,
quando do seu discurso no Fórum, ele saberá apresentar essas mesmas razões
limpas das escórias nocturnas, qual juiz supremo, olímpico e infalível, que se
limita a homologar no tribunal do logos o que a Justiça em pessoa determi-
nara ao inclinar um dos pratos da balança, o que continha a sentença de morte
que feriu César. Ainda na meditação nocturna/matutina, não vemos que Bruto
desenvolva qualquer esforço para conciliar os contrários. As razões fortes que
ele aduz a favor de se conceder a César o benefício da dúvida são finalmente
removidas pela auto-intoxicação proporcionada pelo processo de desumani-
zação (do adversário) que a metáfora do ovo da serpente significa: “ Não
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havendo actualmente razão de queixa que justifique a morte, aleguemos que
aumentar-lhe o poder [de César] seria arriscar-nos aos piores extremos. Numa
palavra, pensemos de César o mesmo que pensamos do ovo duma serpente,
o qual, vitalizado, se torna naturalmente malfazejo segundo as leis naturais;
portanto, esmaguemo-lo na casca” (Shakespeare, 1988, p.54).

No que parecerá, à primeira vista, uma digressão ociosa e prejudicial ao
fio da acção (mas que o não é), não resistimos a chamar a atenção para o
aparecimento algo surpreendente no texto Shakespeariano de um velhíssimo
argumento retórico, uma das mais antigas téchne, o córax, que, como esta-
rão recordados, remonta à Grande Grécia, à Sicília do séc. V a.C., sendo seu
inventor um discípulo do filósofo Empédocles, precisamente de nome Córax.
Visando ajudar os defensores das piores causas, consiste o argumento em dizer
que uma coisa é inverosímil por ser verosímil demais. Segundo Chaïm Perel-
man, o córax, que o Estagirita classificou como entimema aparente (Aristóte-
les, 2010,pp.233-234), exige uma situação ambígua, em que múltiplas inter-
pretações sejam possíveis, adequando-se a um discurso não formal (Perelman,
2002,p.521). É o que precisamente ocorre na Cena II do Segundo Acto, na sala
do palácio de César. É de manhã e este prepara-se para seguir para o Senado,
mas Calpúrnia, sua mulher, insiste com ele para que fique em casa, apavorada
por pesadelos em que o marido era assassinado. César deixa-se convencer e
decide enviar Marco António ao Senado para dizer que ele não se sente bem
e que ficará em casa. Entra, entretanto, Décio Bruto, um dos conjurados, para
acompanhar César na sua deslocação. Anteriormente, na reunião em casa de
Bruto, Cássio, sempre finório e desconfiado, alegara ser ainda duvidoso que
César se dispusesse a sair, preferindo manter-se afastado do Capitólio, impres-
sionado pela tempestade nocturna ou pelas advertências dos áugures. Décio,
então, tranquiliza os cúmplices, gabando-se de impedir que tal suceda. Eis
como ele explica, tintim por tintim, como fará cair o grande César numa ar-
madilha: “ Não tenhais receio de que tal suceda. Se estiver decidido a não
sair, eu o farei mudar de resolução, porque ele gosta muito de ouvir dizer
que os licornes se apanham nas árvores, os ursos com espelhos, os elefantes
nos fossos cobertos de ramos, os leões com redes, e os homens com lisonjas.
Quando, porém, eu lhe digo que ele detesta os lisonjeiros, ele confirma-o [tra-
dução modificada por Gomes Filipe], e é justamente nesse momento que mais
lisonjeado se sente. Deixai-o comigo, porque eu me encarrego de lhe preparar
o ânimo e de o levar ao Capitólio” (Shakespeare, 1988, p.64).
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César acolhe Décio e logo lhe pede que vá (e não António) ao Senado
comunicar que César não irá lá nesse dia, simplesmente, sem dar explicações.
Décio, aparentemente, não se atrapalha, e pede a César que lhe dê a conhecer
a causa da sua resolução, para que se não riam na sua cara quando ele os infor-
mar disso. César abre-se com ele e confessa-lhe que decidira não ir a pedido
de Calpúrnia. Décio não perde tempo a reinterpretar o pesadelo da mulher no
sentido mais lisonjeiro para César – o sangue vertido pela estátua de César,
longe de ser o presságio de males iminentes, seria um sangue regenerador de
que todos os Romanos beneficiarão. É claro que César acha esta interpretação
excelente. Décio ainda refina o argumento, ao ponto de César até censurar
Calpúrnia pelos seus temores mulheris, envergonhado por lhe ter dado ouvi-
dos, e decide ir ao Senado. Resumindo e concluindo, engole o Córax, como
se este fosse o mais precioso licor. Com efeito, sabendo Décio que César não
aprecia lisonjas e sabendo César que Décio está ciente disso, é precisamente
por isso que lhas serve, pois César não irá pensar que Décio lhe faria tal des-
feita. Apetece dizer com o grande La Rochefoucauld: Le refus des louanges
est un désir d’être loué deux fois.

É tempo de passarmos à apreciação retórica das peças mestras da tragé-
dia: os discursos de Bruto e de Marco António, a seguir à morte de César.
Lembra Sir Brian Vickers (Vickers, 2005, p.243) que Shakespeare costumava
contrapor nas suas peças a um discurso ineffective (o de Bruto, no caso ver-
tente) um discurso victorius (o de António). Pensamos que, mais do que os
discursos, se opõem polarmente as respectivas matrizes, os solilóquios que os
precedem, onde afloram os móbeis conscientes e inconscientes dos agentes e
a vis com que estão dispostos a prossegui-los, como vimos já em relação a
Bruto. Quanto ao primeiro discurso, autores há, como o conceituado Heinrich
Plett, que vêem em Bruto o exemplo acabado do vir bonus dicendi peritus, ou
uma encarnação do mito antigo do Hércules Gálico, que os humanistas do Re-
nascimento tinham reposto em circulação (Plett, 2004, p.419). Hércules este
que, em vez de trucidar os bárbaros aborígenes com a sua clava, antes lhes
refreou os feros instintos com as cadeias áureas do seu discurso persuasivo.
Na verdade, o poder do discurso de Bruto restabelece a paz social e revitaliza
o processo da civilização. Um demos enraivecido pressiona Bruto para que
justifique o assassínio de César. Age a plebe como um homem bárbaro, es-
tando iminente a recaída num modo de existência pré-social. Plett vai mais
longe ainda, ao qualificar o discurso de Bruto de exemplo magistral do sis-
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tema retórico, unindo sabedoria e eloquência, ethos e logos, convicção moral
e argumentação racional; o seu padrão segue o modelo regular da dispositio
(o discurso cumpre rigorosamente os preceitos retóricos do genus iudiciale,
instaurando a sua defesa de acordo com as regras clássicas da dispositio),
do exordium, da argumentatio e da peroratio. Sobretudo, sublinha Plett, as
frases de Bruto dispõem-se em refinados paralelismos, antíteses e gradações,
remetendo aqui o autor para a passagem célebre: “César era meu amigo: eu
choro-o. Ele foi feliz, folgo com isso. Foi valoroso, presto-lhe as minhas hon-
ras. Mas como era ambicioso, eu matei-o. Eis lágrimas para o chorar, porque
o amava; alegria pela sua fortuna, veneração pelo seu valor, e a morte pela sua
ambição!” (Shakespeare, 1988,p.103).

E Plett remata a sua apreciação do discurso de Bruto dizendo que plain
style e plain character formam uma convincing unity (Plett,2004, p.421). Será
tudo assim tão simples? Serão o estilo e o carácter tão cândidos, tão desprovi-
dos de artifício? Aparentemente, a própria excelência da organização retórica
do discurso de Bruto pode levar a desconfiar da sua sinceridade radical, tanto
ou mais do que a confiar nela, como faz Plett. Na verdade, este falou-nos
de elaborate parallelisms, anthiteses and gradations...Ora, segundo Quintili-
ano, o orador tem sempre de convencer o seu auditório da autenticidade do
seu sentimento, adaptando o estilo ao assunto e às emoções adequadas, pois,
por exemplo, a cólera não pode ser credivelmente expressa em antíteses muito
elaboradas (Quintiliano, 9.3. 102). Passagem esta que, no abalizado parecer
de Sir Brian Vickers, fornece uma esclarecedora glosa do falhanço da retórica
de Bruto em Julius Caesar (Vickers, 1988, p.319). Vickers, noutra obra, cita
outra passagem de Quintiliano em que este discute precisamente este ponto:
“It is of the first importance that we should know what are the requirements
of time, place and character of each occasion of speaking. But when terror,
hatred and pity are the weapons called for in the fray, who will endure the
orator who expresses his anger, his sorrow or his entreaties in neat anthiteses,
balanced cadences and exact correspondences? To much care for our words
under such circumstances weakens the impression of emotional sincerity, and
whenever the orator displays his art unveiled, the hearer says ‘Truth is not in
him!” [(Quintiliano, 9.3.102) in Vickers, 2005, p. 245].

Ao descurar adaptar-se à natureza do auditório com um estilo apropri-
ado, que tornaria o assunto do discurso convincente (Aristóteles, 2010, pp.
257,258), também Bruto parece ignorar, neste passo, que os seus ouvintes
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eram gente “incapaz de ver muitas coisas ao mesmo tempo ou de seguir uma
longa cadeia de raciocínios” (Aristóteles, 2010, p.99). Mais, talvez fosse
ainda mais complicado, não só para a plebe como para qualquer cidadão
psicologicamente equilibrado, viver, simultaneamente, as tantas e tamanhas
emoções que compõem o ramalhete de Bruto. Será que se pode sentir ao
mesmo tempo a dor pela morte de um amigo, alegria pela sua boa sorte, ve-
neração pelo seu valor, e matá-lo pela ambição que se lhe imputa? Lembra
Sir Brian Vickers que terão sido “partly the totally emotionless attitude” [de
Bruto, nesta passagem] “with its cool equation of terms as if of comparable
emotional strength – ‘tears, joy, honour, death’, and partly the self-conscious
artistry of the rhetoric” (Vickers, 2005, pp. 243,244) a contribuir decisiva-
mente, mais do que o carácter espúrio da sua lógica, para a ineficácia, embora
não imediata, do discurso de Bruto. O que predomina é, em última análise,
“(...) the feeling that the words are being arranged into neat symmetries in
the service of a de-humanized argument, and one which is ignorant of the
dangerous context in which it is being delivered. The firm-looking vertical
and horizontal symmetries of the speech are rather like a precise and highly-
polished metal grille lying on the surface of a swamp; when any pressure is
applied to it, as Antony is about to do, it will sink” (Vickers, 2005, p.244).
Não dissera já outra coisa Pascal nas suas Pensées, apropriadamente citado
por Perelman para ilustrar “o tipo perfeito do expediente”: “Aqueles que fa-
zem as antíteses forçando as palavras são como aqueles que fazem janelas
falsas para a simetria: sua regra não é falar certo, mas fazer figuras certas”
(Perelman, 2002, p.513).

Regressemos agora à importante fala de Casca, já referida, em que ele,
com astúcia digna de nota, lembra que somente a presença de Bruto na conjura
poderá operar “a mais rica das alquimias”, só ela operará a transubstanciação,
a metamorfose do chumbo em ouro, o destilar do cruento homicídio em nobre
e abnegada virtude cívica. Não é por outra razão que Bruto fala no singular,
no seu discurso, longa sinédoque, briosamente sustentada até ao fim da sua
fala. Singular esse que lhe permite, qual truque de magia, escamotear dos
olhos e da mente da plebe qualquer sombra de outras mãos assassinas, qual-
quer suspeita de motivos para o crime menos limpos do que o levou a agir.
Falar dos outros, que, por certo, não ocupariam o mesmo lugar que ele no co-
ração da plebe, seria enfraquecer a defesa comum, além da ferida insuportável
que representaria para o seu amor-próprio a igualação do seu motivo aos dos



i
i

i
i

i
i

i
i

A Retórica Política na tragédia de Shakespeare Júlio César 103

restantes, que ele sabia ditados, na generalidade, pela inveja, pelo despeito,
pelo ódio vesgo e, last but not least, pela cobiça de mordomias.

Mas a “mais rica das alquimias” ainda não esgotou todas as suas virtu-
alidades. A Cássio, que opinava, quando da preparação do atentado, dever
matar-se, além de César, Marco António, Bruto responde que os conjurados
devem ser “sacrificadores (purgers) mas não carniceiros”. Para quê cortar um
“braço” (António), quando a “cabeça” (César) já o fora? O ideal, que ele,
contristado, reconhece ser impossível de alcançar, seria mesmo que se pu-
desse atingir o espírito de César sem ferir nenhum dos seus membros. O que
não deixa de ser outra operação alquímica, embora a subtilização da matéria-
prima se revele inviável. Seguem-se então umas frases rebuscadas de Bruto
que, todavia, nos facultam o acesso aos negros bastidores que a fachada alquí-
mica mascara: “ Os nossos corações devem proceder como esses amos astu-
tos que incitam os servos a um acto de vingança (rage), e que depois tomam
o aspecto de quem os censura. Assim parecerá que o nosso propósito não
foi uma vingança [(envious),um intento malicious, ditado pela cobiça], mas
uma necessidade; e aparecendo sob este aspecto aos olhos do público, ele há-
de olhar-nos como médicos e não como assassinos” (Shakespeare, 1988, p.
62). Para além do descoroçoante dualismo no coração, impressiona o recurso
inepto a sofismados distinguo para disfarçar o real, para fazer desaparecer
com palavras, com eufemismos, o corpus delicti que o cadáver de César não
tardará a ser.

A propósito de Maquiavel, Michel Meyer, que resumiremos nas conside-
rações que se seguem, lembra a célebre distinção que Max Weber estabelecera
entre ética da convicção, decorrente de princípios e absoluta, e ética da res-
ponsabilidade, cara ao político e caracterizada pelo diálogo constante entre os
meios e os fins (Meyer, 2007,pp.131-132). Equipara Meyer esta última a uma
“lógica da prudência”, que é uma retórica das paixões, enquanto consideração
das consequências em qualquer raisonnement onde haja homens que decidem
e agem. Opõe-na à “lógica dos princípios”, que se recusa a ver as implicações
dos actos enunciados e das crenças adoptadas. Aduz, a propósito, o exem-
plo de Bruto, que assassina César e se justifica alegando ter libertado a pátria
de um tirano ameaçador. Depois de trazer à colação a fala “alquímica” de
Casca, Meyer comenta o ocorrido, dizendo que Bruto, por certo, não negaria
a verdade geral de que “os assassinos são culpados”, mas ele próprio não se
veria como um vulgar assassino. O raciocínio subjacente é, evidentemente,
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disjuntivo, pois o sujeito não vê, não pode ver, que uma determinada verdade
geral se lhe aplica e que a sua acção é, tão-só, um caso particular dela. Esta
cegueira leva-o a ocultar a si próprio as consequências do seu acto, as que, no
seu caso, decorrem de um assassínio. Ele bem sabe que tal acto é uma coisa
má, mas como não é isso que ele fez, por que razão haveria de se inquietar?
(Meyer, 2007, pp. 132-133). A boa consciência, a racionalização e mesmo o
fechamento (fermeture) ideológico, enquanto práticas lógicas do pensamento
assente em princípios, são aplicados a questões que antes aconselhariam como
necessário o procedimento no respeito das consequências. Bruto ignora, as-
sim, a prudência. Como se deve eliminar César, o que daí decorre é ignorado,
negado ou tido por não essencial. Bruto não vê que, no que toca aos homens, o
curso das coisas é incerto e problemático; nega o carácter lábil, escorregadio,
da História, como se os princípios garantissem de antemão contra a incerteza
dos efeitos e a problematicidade das consequências (Meyer, 2007, p.134). Ao
ignorar as alternativas, o pensamento assente em princípios revela-se tão rí-
gido quanto erróneo, o que se aplica como um luva ao caso paradigmático de
Bruto, já que quem assim procede ”ficará à mercê da agilidade e da astúcia
dos outros, mais hábeis” (Meyer, 2007,p.135). Forma de recusa do real (déni
du réel), da particularidade problemática das situações, tal maneira de pensar
leva ainda, concluiremos com Michel Meyer, ao desconhecimento das paixões
que a movem, o que é bem pior do que segui-las (Meyer, 2007, p.135).

Não admira, assim, que o discurso de Bruto se paute exclusivamente pela
vontade de reduzir o debate a uma questão de valores, ao eliminar tudo quanto
seja alheio ao valor da liberdade (Perelman, 2002, p.207). E Chaïm Perelman,
depois de ter transcrito a ilustrativa passagem: “ Preferiríeis que César vivesse
e morrêssemos nós todos escravos, ou que César morresse para nós vivermos
como homens livres?” (Shakespeare, 1988, p.103), comenta:

“O discurso de Bruto foi amiúde considerado o de um frio lógico, em con-
traste com o de Antônio. No entanto, o que o caracteriza não é a eliminação
dos valores, muito pelo contrário, mas a vontade enfatizada de transpor o de-
bate unicamente a uma escolha particular” (Perelman, p.208). O estatuto dos
objectos de acordo está, assim, sujeito a modificações, ou a “transposições”,
como ele as qualifica, que a maneira do orador se valer dos dados pode acar-
retar (Perelman, 2002, p.208). No caso em apreço, o que vai ocorrer será a
passagem do logos para o ethos, ou, mais precisamente, da esfera do ad rem
para a do ad hominem, essa em que, se estão lembrados, impera a intersubjec-
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tividade, pois aí o orador interpela os homens, com base no que quer acreditar
que eles sejam, ou no que se recusa a acreditar que eles sejam. Por outro lado,
ao falar do argumento de autoridade como técnica argumentativa, Perelman
considera que “o respeito inspirado pela integridade de Bruto é o principal
fundamento de sua argumentação no Júlio César de Shakespeare” (Perelman,
2002, p.347). Uma forte instância do argumento de autoridade, portanto, e
com ela, a subordinação do logos a uma retórica do ethos. Como diz Perel-
man na mesma passagem, “A palavra de honra, dada por alguém como única
prova de uma asserção, dependerá da opinião que se tem dessa pessoa como
homem de honra” (Perelman, 2002, p.347). Bruto sabe-o bem, daí, como vi-
mos, a sua hiperbólica assunção do assassínio de César, receando a opinião
dos populares sobre os outros conspiradores.

Desdobra então Bruto a oposição de valores em perguntas, como que me-
tralhadas sobre o auditório, todas elas compondo, afinal, uma imensa pergunta
retórica. Na breve definição de Olivier Reboul, pergunta retórica será aquela
“cuja resposta o orador conhece, mas que faz com intuito expressivo ou per-
suasivo” (Reboul, 2000, p.251). Faz a pergunta, mas parece. assim, não estar
muito interessado em que lhe respondam. Armando Plebe e Pietro Emanuele,
no seu excelente Manual de Retórica, dão uma definição que sublinha este úl-
timo ponto: “erótema: “pergunta retórica”. Interrogação não necessária, que
não espera nenhuma resposta à pergunta ou que pressupõe uma única resposta
possível, equivalendo pois a uma exclamação ou a uma afirmação enfatizada”
(Plebe, Emanuele, 1992, p. 191).

Leiam-se as palavras de Bruto: “ Qual é aqui o homem assaz vil que
queira ser escravo? Se houver um, que fale, pois eu ofendi-o! Qual é aqui o
homem assaz bárbaro para não querer ser romano? Se houver um, que fale,
pois eu ofendi-o! Qual é aqui o homem assaz desprezível para não amar a
pátria? Se houver um, que fale, pois eu ofendi-o! Espero que me respondam”
(Shakespeare, 1988, p.103).

Talvez seja este o único caso, em toda literatura, em que o orador exige
a resposta a uma pergunta retórica! É claro que todos respondem ao mesmo
tempo: “ Tal homem não existe, Bruto, não existe!” (None, Brutus, none.).
Antes disso, porém, devemos imaginá-los perplexos, talvez mesmo desorien-
tados, durante a pausa que Bruto, autoritariamente, lhes concedeu (I pause for
a reply.). Tinham que se atropelar uns aos outros a falar, naturalmente, pois
não o podiam fazer a título individual sem derrogar a sua qualidade de ho-
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mens. O que poderá haver de falacioso ou, pelo menos, de manipulador, nas
palavras de Bruto? Desde logo, reclamar que o auditório responda a uma per-
gunta retórica é exigir que ele se identifique sem reticências, na sua totalidade,
com a resposta dada à questão pelo orador, mais do que persuadi-lo a que o
faça, como é legítimo em retórica. As perguntas foram dirigidas a indivíduos
singulares, mas Bruto parece exigir, assim, uma resposta colectiva; não diz
que espera pelas respostas deles, antes espera por uma resposta (reply). Para
além do que essa exigência comporta de paradoxal, também poderá configu-
rar um exemplo de falácia da pergunta complexa, já que qualquer resposta
individual à pergunta implicaria a anulação ipso facto da qualidade humana
do respondente, além de que as perguntas de Bruto não se dirigem a quem
esteja de acordo com o orador.

Por outro lado, a resposta exigida envolve bem menos o aspecto ad rem
da questão – o da ambição de César como justificação necessária e suficiente
da sua morte – do que a esfera do ad hominem, para a qual o orador soube
subtil e brutalmente transferir a questão, ao dirigir-se aos homens, ao que
ele recusa que eles sejam, ao que estes não poderão deixar de recusar para
continuarem a ser homens. Pela última vez, mas agora não no foro íntimo nem
em petit comité, mas na arena pública, opera Bruto a tal “mais rica alquimia”,
o “milagre” do desaparecimento do cadáver de César, a prestidigitação que
oculta na sombra o corpus delicti. Lembra Michel Meyer que “...uma boa
retórica passa muitas vezes de um plano para outro, do ad rem ao ad hominem,
sobretudo quando se esgota a provisão de argumentos” (Meyer, 2004, p.12).
Será esse o caso de Bruto, como sustentaremos mais adiante.

É certo que a noção de falácia, como defeito de raciocínio, envolve, no
essencial, a noção genérica de argumentação em contexto, e de ilusão ou en-
gano (pelo menos possível). Num excelente artigo sobre este tópico, escreve
João Sàágua: “ A principal motivação para o raciocínio falacioso reside, tal-
vez, na vontade de persuadir um público ouvinte, sem ter razões (ou provas)
suficientes para o convencer. Por vezes a primeira dessas duas componentes
pode ser de tal forma forte que o carácter falacioso do raciocínio pode mesmo
iludir o seu proponente. Os políticos são, desde a Antiguidade clássica, os
campeões desse género de raciocínio; hoje, os homens da mídia são também
sérios candidatos a esse título. O maior consolo contra as falácias parece estar
concentrado no conhecido dictum: “Pode-se enganar algumas pessoas todo o
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tempo; pode-se enganar todas as pessoas durante algum tempo, mas não se
pode enganar todo mundo o tempo todo” (Sàágua, 2006, p.328).

Bruto não teve sorte, segundo este critério, pois, a ter enganado todos os
que o ouviram, escasso tempo teve para saborear o seu triunfo.

2.3. Debate com Omry Smith sobre os possíveis limites da cegueira emo-
cional de Bruto

Iremos agora discutir algumas teses sustentadas por Omry Smith numa obra
recente, Reason Not: Emotional Appeal in Shakespeare’s Drama (2009), por-
ventura o primeiro estudo sistemático da componente emocional da retórica
nas peças do dramaturgo. Cremos que esta discussão permitirá aprofundar
muito do que já dissemos sobre a retórica de Bruto e servir de intróito à abor-
dagem da retórica de Marco António, com que concluiremos esta Parte do
nosso ensaio. No seu trabalho, Smith salienta, em muitas peças de Shakes-
peare, o contraste que este estabelece entre personagens que encarnam a ten-
dência humana para adorar a razão e racionalizar a realidade e as que, “emo-
cionalmente inteligentes”, reconhecem o poder crucial das emoções na vida,
admitindo a sua incapacidade de o neutralizarem. Ironicamente, são os ne-
gadores da emoção, os addicted to reason (como Bruto) que acabam por ser
vítimas da sua paixão dominante.

Omry Smith refere que o hábito de ‘embrulhar’ o irracional numa estru-
tura formal que sugere racionalidade, além de ocorrer no solilóquio auto-
enganador de Bruto no jardim/pomar de sua casa, está presente no seu dis-
curso à plebe, e noutras passagens da peça. Para Smith, Bruto não pode ser
visto como um sofista no sentido convencional do termo, no seu discurso pú-
blico, pois o texto “does not supply any evidence of deliberate manipulation
by which he seeks to influence the people (...). Brutus is simply unaware of
the emotion that motivates him, and is convinced of his righteousness” (Smith,
2009, 91). Pensamos que o autor se equivoca neste ponto, ao atribuir todo o
modo de proceder de Bruto, tanto em privado (no jardim de sua casa) como
em público, à decisiva intervenção de factores emocionais, numa palavra, à
sua emocional blindness (Smith, 2009, p.84). O próprio autor nos fornece
os elementos que nos permitirão questionar a sua apreciação do discurso pú-
blico de Bruto. Este será uma continuação directa do solilóquio, com uma
diferença contrastante: “...none of Brutus’ words in this speech to the citi-
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zens denotes uncertainty; he does not refer to Caesar as someone who might
one day have grown ambitious; rather, he refers to him as someone who ac-
tually was ambitious” (Smith, 2009, 91). Esta eliminação da incerteza parece
decorrer, Segundo Smith, de uma deterioration in logic em última análise atri-
buível à intensificação, em Bruto, da “emotional agitation during the period
of time separating the night of the storm and the public speech” (Smith, 2009,
p.91). Ora Smith, umas páginas atrás, referiu que Shakespeare gosta de levar
os seus espectadores a aperceberem-se da diferença entre os comportamentos
público e privado de algumas personagens. Estas, poderíamos dizer à maneira
dos actores sociais de Erving Goffman, endossam uma determinada ‘máscara’
(persona, em Latim) quando aparecem na praça pública, a qual visa promover
a imagem das personagens assim mascaradas tanto junto do público como aos
seus próprios olhos. Em contrapartida, nas suas vidas privadas, diz-nos Smith
que “...shielded from the scrutiny of the populace, the characters sometimes
allow themselves to remove the mask, and expose human qualities perceived
by society as weaknesses” (Smith, 2009, p.78). Diz ainda que, no que toca
a Bruto, foram o seu comportamento e o modo de falar em público que o le-
varam a ver-se a si mesmo e a ser visto pelos Romanos como um ‘Estóico’,
como alguém cuja vida não é governada pelas paixões e que se mostra avesso
a qualquer agitação emocional imoderada. A ser assim, é óbvio que ele não
iria exibir perante o público as incertezas, a hesitação, todo o tortuoso pro-
cesso mental que o levou, como vimos, a decidir, no foro íntimo, a morte de
César. Tal só iria prejudicar a sua imagem pública, com consequências desas-
trosas para a persuasão da sua arenga. Por outro lado, diz Smith que, estando
Bruto sozinho no solilóquio no jardim, “... it is obvious that he is not trying
to deceive anyone but himself” (Smith, 2009, p.91). Se é admissível que ele
se engane a si próprio, em privado, com más razões de cuja natureza sofís-
tica se não apercebe, será legítimo perguntar se tudo irá correr exactamente
da mesma maneira na esfera pública. Pensamos que não. Desde logo, a eli-
minação de qualquer referência em público à maneira como sentenciou César
no tribunal da sua mente é um acto de vontade, portanto consciente, sabendo
Bruto bem qual o auditório que tinha pela frente, até porque já fora, noutros
tempos, tribuno da plebe. Por outro lado, ao contrário do estado de agitação
emocional incontrolada e crescente que Smith atribui a Bruto durante o tempo
que medeia entre o solilóquio e a alocução pública, este mostra-se, superada
a hesitação hamlética que o torturava e empecia, singularmente consciente,
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impondo aos comparsas, pelo recuperado império da sua razão, as meticu-
losas directrizes e os juízos prudenciais que deverão assegurar o sucesso da
conjura. Que ele se mostre agudamente consciente de como deverá mano-
brar na esfera pública prevista, a do discurso à populaça, é o que ilustra bem
esta passagem, já citada (em que argumenta contra a necessidade de matar
também Marco António), da qual não está ausente o cinismo, prova, aliás, de
reflexividade suplementar: “Os nossos corações devem proceder como esses
amos astutos que incitam os servos a um acto de vingança (rage) e que depois
tomam o aspecto de quem os censura. Assim parecerá que o nosso propósito
não foi uma vingança [(envious), um intento malicious, ditado pela cobiça],
mas uma necessidade; e aparecendo sob este aspecto aos olhos do público,
ele há-de olhar-nos como médicos (purgers) e não como assassinos” (Sha-
kespeare, 1988, p.62). Confirmando esta interpretação, quando António lhe
exige as razões que justificaram o assassínio de César, Bruto diz-lhe que lhas
dará de bom grado e de sobra, pedindo-lhe apenas paciência “até que tenha-
mos apaziguado a multidão a quem o medo transtornou” (Shakespeare, 1988,
p.95), distinguindo assim entre dar razões a quem ele julga ter direito a elas
e acalmar expeditivamente uma multidão alvoroçada pelos acontecimentos.
Não é outro o propósito do seu discurso público, que, assim, bem mais do
que um dispositivo governado pelo logos, só o será nas brevíssimas narração
(diegésis) e confirmação (pistis), já que Bruto não tem provas para apresentar,
para além da sua palavra de honra, de que César era ambicioso, ao ponto de
merecer a morte. Já vimos com Quintiliano e Brian Vickers o que há de defei-
tuoso nesta linha argumentativa que, ao inserir a única “prova” (a ambição de
César) no quadro de outras emoções contrárias, lhe mitiga e esbate o alcance
persuasivo. Tem pois razão Omry Smith ao afirmar que “The major influen-
tial factor throughout this speech is Brutus’ ethos” (Smith, 2009, p.88), ethos
este que ele imperiosamente exibe e manobra no exórdio (prooimion), na di-
gressão (parekbasis) e na peroração (epílogos), particularmente nestas duas
últimas partes da disposição (taxis), pelo recurso às já referidas e comentadas
perguntas retóricas falaciosas. Se estas formas de ethos assentam na imagem
pública que Bruto sabe que desfruta junto da população de Roma, pensamos
que Omry Smith se equivoca ao menosprezar a dimensão consciente e mani-
puladora da actuação de Bruto a partir do momento em que aderiu à conjura e
dela se tornou o cabecilha, no que se limita a ver “... the essential symptons of
the ‘disease’ which has led him to commit his fatal mistakes: the problema-
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tic relation within his mind between Reason and Passion, or in less flattering
words, his emotional blindness” (Smith, 2009, p.89). Efectivamente, cremos
ter demonstrado que Bruto, per faz et nefas, manipulou conscientemente as
emoções do público em proveito da sua causa. Pensamos, por outro lado, que
Brian Vickers não terá dado o devido relevo ao ethos na alocução de Bruto, só
ele, afinal, responsável pelo seu êxito imediato, embora caduco.

A cólera de Bruto, inicialmente reprimida e “cozinhada” no atanor (forno
alquímico) da sua mente, vai ter, no entanto, outras manifestações exterio-
res, essas, sim, inteiramente ditadas pela cegueira emocional. Omry Smith
dá-nos alguns exemplos pertinentes de apelos à emoção não intencionais de
Bruto, que ignora assim, com resultados funestos, a tendência difusiva das
paixões para se propagarem por caminhos insuspeitados que elas mesmas se
franqueiam. A cegueira de Bruto aos factores emocionais inerentes à situação
é bem ilustrada pelo slogan que Bruto, imediatamente a seguir à morte de Cé-
sar, fornece aos companheiros para o gritarem pelas ruas de Roma, agitando
as armas ensanguentadas: “Curvemo-nos, Romanos, curvemo-nos e mergu-
lhemos os nossos braços até ao cotovelo no sangue de César; tinjamos com
ele as nossas espadas e depois saiamos para a praça pública, brandindo as nos-
sas armas ensanguentadas por sobre as nossas cabeças e gritemos todos: Paz!
Liberdade! Independência!” (Shakespeare, 1988, p.92). Smith comenta este
slogan, com a maior pertinência: “... the essence of this ‘text’ is in stark con-
tradiction to the emotional effects and messages that will actually accompany
its ‘performance’” (Smith, 2009, p.107). A ignorância emocional de Bruto
leva-o assim a não ver o efeito imediato e capital das acções ‘ritualistas’ por
ele desencadeadas: brandir pela cidade mãos, antebraços e espadas ensan-
guentados não deixará de despertar a ira (anger) dos cidadãos, tornando-os
sedentos de sangue (Smith, 2009, pp. 106, 107). A mesma cegueira às emo-
ções está presente no discurso público, por certo em grau ainda mais elevado,
como refere Smith. Os estratos verbais e sintácticos desta alocução são tí-
picos da ‘linguagem da razão’, destinada a impor a causa justa da morte de
César, linguagem que os gestos das mãos, compassados, equilibrados e sime-
tricamente distribuídos, deverão acompanhar harmoniosamente. Mas mãos e
antebraços do orador estão cobertos de sangue, pelo que, como salienta Smith
com uma bela imagem “...the sight of blood on his hands inevitably influences
the citizens in a completely opposite way to that of the words he utters, and
the hands themselves, red and moving like a Matador’s muleta, actually act
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against the purpose of their gestures” (Smith, 2009, p.108). Ao pedir calma e
paciência ao auditório, Bruto “...raises his hand/s to appease the citizens, but
in so doing reveals Caesar’s blood to their eyes, thus turning their emotions in
the opposite direction to that intended (Smith, 2009, p.109).

2.4. Eficácia retórica e inteligência emocional de Marco António

Sustenta Omry Smith, com notável perspicácia, que o discurso de Bruto à po-
pulaça pode ser visto como “a sort of early preparation, or – to use show-biz
jargon – a ‘warm-up show’ for the speech following” (Smith, 2009, p.109).
Comete Bruto, desta forma, segundo o seu biógrafo Plutarco, depois do pri-
meiro, que foi ter poupado a vida de Marco António, o seu segundo erro fatal,
o de o autorizar a falar nos funerais de César. Se o objectivo secreto de Antó-
nio era pôr o sangue dos cidadãos a ferver, Bruto vai facilitar-lhe a tarefa “by
delivering the Romans into his hands in a warmer state than they were prior
to his own speech. Had Brutus delivered his oration clean handed (physically
clean, as opposed to metaphorically), Antony would have had to begin his
speech in front of a relatively cold-blooded multitude, thus facing a challenge
much tougher than the one he actually faces” (Smith, 2009, p.109).

Não admira, assim, que António procure de início imitar o discurso de
Bruto e até os seus gestos. Já antes, logo depois do assassínio de César, ele
soubera cair nas boas graças de Bruto, mostrando conhecer bem a forma men-
tis dele, ao condicionar a amizade por ele e pelos outros conjurados às razões
que lhe fossem satisfatoriamente fornecidas: “ Sou vosso amigo, sou amigo
de todos vós; espero porém que queirais dizer-me em que é que César era
perigoso” (Shakespeare, 1988, p.97). Ao que Bruto se apressa a responder:
“Decerto, porque de outra forma isto seria um espectáculo bárbaro” (Shakes-
peare, 1988, p.97). Podemos conjecturar que estas palavras tiveram profundo
eco em António. Ocorreu-lhe, por certo, à mente que, a não haver razões para
a morte de César, e pode deixar de haver razões por elas serem refutadas, o
que resta é a realidade nua do cadáver acutilado e sanguinolento, e as emo-
ções que tal espectáculo não deixará de despertar nos que o avistem. Aceite
o pedido de António para expor o cadáver no Fórum e falar nos funerais de
César, Bruto dirige-lhe estas palavras: “ Marco António, aí vos fica o cadáver
de César. Tende cuidado em não nos censurardes, na vossa oração fúnebre;
podereis, porém, dizer todo o bem que quiserdes de César, e acrescentar que
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procedeis assim com nossa autorização [vê-se que Bruto conhece bem os gé-
neros oratórios de Aristóteles, sendo o acto do epidíctico louvar e/ou censurar,
recorrendo para isso à amplificação]. Sem isso não obteríeis consentimento
para o funeral. Falareis do alto da mesma tribuna à qual eu vou subir e de-
pois de terminado o meu discurso.” Ao que António replica: “Seja assim: não
exijo mais (I do desire no more)” (Shakespeare, 1988, pp.98,99). Devemos
crer que, nesta ocasião, Marco António estaria a ser absolutamente sincero,
ao contrário do que sucederá em algumas passagens posteriores.

Poderá ver-se, assim, no discurso de António uma boa aplicação da téc-
nica do antimodelo, aprontada pela escola de Górgias e de Alcidamante. Na
verdade, todo o discurso de António é uma reacção à arenga de Bruto como
antimodelo. O seu título, inexistente, bem poderia começar com a palavra
‘contra’ (Prós, em Grego), designando a técnica dos escritos ‘contra’, a que
os Alemães chamam Streitschriften (polémica, panfleto ou libelo). No caso da
alocução de António, o antimodelo é representado por uma categoria: aqueles
que assassinaram César, epitomados em Bruto. Armando Plebe e Pietro Ema-
nuele referem que “... a antiga retórica grega considerava muito mais profícuo
para a invenção partir de um antimodelo do que renunciar a um ponto de par-
tida. Essa convicção constituirá a base do preceito de Quintiliano, que pres-
creve o usus aliarum rerum ad eruendas alias, “a exploração de idéias alheias
para inventar novas idéias” [Quint., Inst.or., 10, 2,6]. Já Aristófanes, quando
queria parodiar os antagonismos retóricos entre dois contendores, fazia de
modo que aquele fadado à vitória falasse em segundo lugar, derivando as-
sim seus conceitos da confutação do primeiro (...). Em nossos dias, Perelman
notou como a técnica do antimodelo conjuga a vantagem de estimular a inven-
tividade a contrario com a de não excluir a possibilidade de derivar alguma
idéia ou algum procedimento parcial precisamente do próprio antimodelo”
(Plebe & Emanuele, 1992, p.38). Os dois autores citam então, a propósito,
um passo de Perelman: “ Sabe-se que a competição desenvolve as semelhan-
ças entre antagonistas (...), que, com o tempo, copiam reciprocamente todos
os procedimentos eficazes: é por serem empregadas pelo adversário que cer-
tas técnicas poderão ser preconizadas” (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 2002,
p.419). Assim, ao falar primeiro, Bruto facilitou a vida a António, que vai
inventar a sua argumentação com base na que ele lhe forneceu.

Em contraposição ao de Bruto, qual o objectivo que Marco António pre-
tende alcançar com o seu discurso? Se o objectivo do primeiro foi, essencial-
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mente, apaziguar e mandar para casa a multidão transtornada pelos aconteci-
mentos, para que tudo fique como dantes, o de António terá sido, como vimos
no resumo de Omry Smith, “to boil the citizens blood” (Smith, 2009, p.109),
pôr o sangue dos cidadãos a ferver.Mas, é claro que António não pretende
só isso. Ao ficar sozinho com o cadáver de César no Capitólio, intoxicado
pela emoção que o avassala, um misto de dor pela morte de César, de raiva e
de cólera explosiva que temos de admitir sinceros, pois ele não está perante
qualquer público, António profetiza e promete. Profetiza um próximo futuro
terrível, melhor diríamos que o promete, porquanto se trata de um enunciado
performativo a que somente a sua acção poderá conferir realidade e verdade.
Perante as feridas de César, “...bocas mudas que com os seus lábios abertos
pedem à minha voz a eloquência da minha linguagem” (Shakespeare, 1988,
p.99), ele convoca os manes infernais da discórdia e do espírito de César se-
dento de vingança para que o fogo da guerra civil grasse pela Península e
creste a Itália inteira.

A retórica, em particular na argumentação judiciária e política, como é
especialmente o caso nos discursos de Bruto e António, é uma arte estraté-
gica. É uma ciência dos conflitos, não só um método de descrição do conflito
mas também do seu desenlace vitorioso. Tendo de enfrentar um público hos-
til, ainda sob o efeito encantatório ou narcotizante da alocução de Bruto, ele
sabe que o tem de tornar favorável (eunoos, benevolus); tem de lhe captar a
atenção, de obter que ele se concentre, e ainda haverá que torná-lo disposto
a aprender (docilis), em Inglês docile (sentido que em Português se perdeu).
No exórdio, a técnica para vencer estas resistências é a do desvio, que na-
turalmente se integra na teoria da primeira parte do discurso. Lembra Alain
Giffard, a quem estamos seguindo nestes desenvolvimentos, que, quando há
conflito entre a causa e o público, ou entre o orador e o público, as técnicas de
captação da atenção, capazes de habilitar o orador a fazer passar o auditório da
escuta atenta à docilidade e desta à benevolência, tornam-se legítimas, assunto
que os autores latinos, como o, desconhecido, da Rhetorica ad Herennium, se
ocuparam bem mais do que os gregos (Giffard, 2014, pp.111,112). Se há con-
flito, o orador deve desenvolver o exórdio recorrendo ao caminho desviado
(ephodos, em Grego, e insinuatio, em Latim), ao desvio da atenção – uma at-
tention away que prepara a attention forward (Giffard, 2014, p.113). António
está consciente de que o auditório só se digna ouvi-lo porque quer agradar a
Bruto, pelo que, com muita oportunidade, junta os dois nas suas primeiras pa-
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lavras: “ Fico-vos muito obrigado por me ouvirdes, em consideração a Bruto”
(Shakespeare, 1988, p.105). Começa logo, dessa forma, a captar alguma boa
vontade da plebe. Já na tribuna, inicia a sua arenga sublinhando a importân-
cia da captação da atenção com uma expressão metafórica surpreendente, ao
pedir aos populares que lhe ‘emprestem’ os seus ouvidos (Friends, Romans,
countrymen, lend me your ears), imagem concreta, bem mais persuasiva do
que a norma, a utilização de palavras no sentido próprio, lhe proporcionaria.
Na verdade, como bem argumenta Olivier Reboul, é a figura bem-sucedida
que deve constituir a norma, pois “diz mais do que aquilo com que é tra-
duzida, seu pretenso sentido próprio” (Reboul, 2000, p.66). Estes primeiros
aliciamentos completam-se a seguir com uma frase paradoxal em relação ao
que seria de esperar de uma oração fúnebre, e que parece aceitar a tese do dis-
curso de Bruto, ao dizer que vem para sepultar César, não para o louvar, e que
o mal que os homens fazem lhes sobrevive, ao passo que o bem que possam
ter feito é geralmente enterrado com eles. A partir deste momento, que com-
pleta a primeira captação da boa vontade do auditório, fará, tintim por tintim,
exactamente o contrário do que acaba de dizer. Note-se, porém, que ele nunca
diz “o cadáver de César” mas “César”, o que tem um efeito bem mais forte,
que não tardará a fazer-se sentir. Ao referir, logo de seguida, que Bruto lhes
dissera ser César ambicioso, culpa grave se provada, dolorosamente expiada
pelo defunto, opera António o desvio essencial a partir do antimodelo, desvio
que vai todo ele consistir em recentrar o debate e o conflito na esfera do ad
rem, que Bruto volatilizara pela “alquimia” da sua especiosa argumentação ad
hominem. Reabre, assim, o processo, recorrendo ao argumento de autoridade
como prova (o mesmo que Bruto utilizara no seu discurso, mas virando-o con-
tra ele): a proposição “César era ambicioso” tem de ser verdadeira, pois foi
Bruto que a enunciou, e Bruto é um homem honrado. Todavia, pela utilização
reiterada da figura da concessão (ou epítrope), ao mesmo tempo que admite
a integridade do adversário, vai habilmente minando a tese deste, mediante
exemplos que, sob a forma de perguntas retóricas genuínas, vão pondo a nu
o contraste entre o que Bruto diz e o que César foi e fez: César “...trouxe
a Roma numerosos cativos, cujos resgates encheram os cofres públicos. Era
César ambicioso por isso? Quando o pobre gemeu, César chorou. A ambição
deveria ser dum estofo mais rude, Mas Bruto diz que ele era um ambicioso, e
Bruto é um homem de bem. Todos vós vistes, nas Lupercais, que três vezes
uma coroa real lhe foi apresentada, e que três vezes ele a recusou. Era isso
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ambição? Contudo, Bruto diz que ele era um ambicioso, e não há dúvida que
Bruto é honesto” (Shakespeare, 1988, p.107).

Se até agora predominou o logos na alocução de António, ele opera en-
tão uma brusca transição para o pathos, assegurado pelo recurso às figuras da
exclamação retórica (exclamatio) e da exuscitatio, pela qual o orador visa le-
var o auditório a participar da emoção veemente que o domina, o que, muitas
vezes, reveste a forma de perguntas retóricas: “Todos vós o amáveis antiga-
mente, e não era sem motivo. Porque, pois, não o pranteais hoje? O que é
que vos impede disso? Ó razão, onde estás tu, razão? Refugiaste-te nas brutas
feras, e os homens ficaram sem ti! Sede indulgentes para comigo. O meu co-
ração está ali no esquife de César; e vejo-me obrigado a calar-me até recuperar
ânimo” (Shakespeare, 1988, pp.107, 108).

Consumado mestre de retórica, da qual conhecia e aplicava mais de 200
figuras (Vickers, 1988, p.283), Shakespeare escreveu de forma bem diferente
a última frase do trecho acima citado em tradução, neste passo incorrecta e
retoricamente muito pobre: “My heart is in the coffin there with Caesar, / And
I must pause till it come back to me.” O coração do orador não se limita a
estar no caixão que, aliás, Shakespeare não diz ser o de César, está lá com ele,
e Bruto tem de fazer uma pausa até que o seu coração, o órgão coração, lhe
regresse ao peito. Shakespeare não usa termos abstractos, que não aumentam
a presença, antes recorre a termos concretos e imagens animados de uma ci-
nética contagiante e prosopopeicamente autónoma. A pausa será a de alguém
subitamente inanimado, a quem o princípio vital parece ter abandonado, um
orador posto nesse estado pela voltagem insustentável da paixão que ele em si
mesmo suscitou e, simultaneamente, soube comunicar ao auditório pelo dis-
curso. Por outro lado, a reviravolta operada na situação á capaz de ser muita
coisa junta para uma plateia que, como vimos, Aristóteles considera “incapaz
de ver muitas coisas ao mesmo tempo”. Ocorre assim a pausa no momento
mais oportuno, para que o novo mel das palavras de António escorra bem para
dentro dos ouvidos do povo. Ora este truque do orador (mas nada impede que
a emoção de António seja também genuína) – que vemos Marlon Brando re-
alizar na perfeição no Julius Caesar de Joseph Mankiewicks (1953), ao olhar
de frente para a câmara e para os espectadores, durante a pausa e, claro, de
costas para o auditório – dá em retórica pelo nome de aposiopese (ou reticên-
cia). Figura que consiste numa espécie de insinuação pelo silêncio, para dar
mais importância e reverberação ao que se cala. Para Heiner Mühlman, um
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filósofo que conhece profundamente a retórica clássica e que tem restaurado
a sua relevância para o estudo das culturas contemporâneas, a aposiopese será
“a figura da toga desmanchada. Quando a toga desliza sobre o ombro, deve ser
segurada com os antebraços, de maneira a não cair totalmente por terra. Deste
modo, a silhueta do orador ganha consistência. Ali está ele especado, com os
antebraços estendidos sobre os flancos, segurando a toga, evocando a imagem
de um pássaro ferido” (Mühlmann, 2010, p.78). Enquanto toma esta pose, o
orador, pelo seu silêncio inesperado, opera o súbito ressurgimento do corpo e
a passagem da comunicação simbólica para a comunicação afectiva, levando
o auditório a participar na experiência daquilo a que Mühlmann chama a “co-
operação sob stress máximo” (CSM) e a sentir o acontecimento que está a
viver como coisa da mais alta importância para a sobrevivência da sua cultura
(Mühlmann, 2010, p.79).

Por outro lado, cremos que a aposiopese será também uma boa ilustração
daquilo a que Dauenhauer chama o silêncio interveniente, que Tito Cardoso e
Cunha, num valioso e original ensaio, comenta nestes termos: “ Este silêncio
tem também (...) uma dimensão indispensável no desempenho da fala como
se poderá imaginar no campo retórico com o desempenho do orador. Aí,
o silêncio interveniente na fala é que dá muitas vezes a sua dimensão mais
persuasiva ao desempenho retórico do discurso.

Este desempenho do silêncio interveniente é possível porque ele se encon-
tra embutido na asserção discursiva sempre entre elementos da asserção total
e nunca apenas antes ou depois, no princípio e no fim.

O uso que cada um faz deste silêncio, nomeadamente no caso da oratória
retórica, é o que mais indelevelmente marca aquilo a que se pode chamar o
estilo do orador” (Cardoso e Cunha, 2005, p.22).

Para Brummett, referido por Cardoso e Cunha, o silêncio só pode ser con-
siderado estratégico quando é inesperado (Cardoso e Cunha, 2005, p. 63). Tal
é o de Marco António, em altíssimo grau. Por outro lado, contrariamente ao
silêncio que precede qualquer asserção, o silêncio interveniente é da ordem
da acção, que será em muitos casos, a prolongar-se, o facto que dá sempre
origem a alguma ansiedade ou impaciência por parte da audiência” (Cardoso
e Cunha, 2005, p.22). Tal é também, precisamente, o efeito que o silêncio
de António provoca ao suspender a sua fala, aparentemente embargado pela
emoção. Silêncio que, no entanto, significa, estamos em crer, o fim do longo
exórdio, com tudo o que isso implica. É assim também, à sua maneira, um
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silêncio conclusivo, embora não apaziguador, ao prolongar o sentido no apro-
fundamento da sua avaliação meditativa por parte do auditório. E é o fim
do exórdio porque o orador, depois de ter tornado o auditório benevolus e
atento (prosekticos), torna-o, finalmente, disposto a aprender, dócil. Quando
António se prepara para voltar a falar, alguém exclama, do meio do público:
“Atenção! Ele vai começar outra vez a falar” (Shakespeare, 1988, p.109). Já
antes, durante a pausa, os comentários de outros ouvintes confirmam a eficá-
cia em toda a linha (retórica) das palavras de António: diz um: “Parece-me
que tem muita razão no que diz” (logos); diz outro: “ Se bem considerares a
coisa, verás que César foi vítima duma grande injustiça” (pathos); diz outro
ainda, apresentando um belo e escorreito entimema: “Tomastes bem sentido
nas palavras de António? César não quis aceitar a coroa; portanto é certo que
ele não era ambicioso” (Shakespeare, 1988, p.108).

Como refere Perelman, “... com muita frequência é apenas graças à pre-
paração, por meio de argumentos prévios, que um argumento parecerá forte.
Assim, é que, no Júlio César de Shakespeare, Antônio só revela no final do
discurso o argumento de peso, o testamento de César em favor do povo, e isto
depois de ter criado todo o contexto que faria atribuir a este testamento a in-
terpretação desejada (Perelman, 2002, p.565). De facto, ao retomar a palavra,
António vai criar suspense em torno da revelação do conteúdo do testamento,
que ele brande, enrolado, numa mão. Recorre para tanto à figura retórica da
preterição (ou paralipse), que consiste em chamar a atenção para um objecto
ou assunto (ou mesmo uma pessoa) simulando não lhe dar ou dever dar aten-
ção; diz-se que não se fala de uma coisa, para mais atrair a atenção sobre
ela. É o que António faz quando retoma a palavra, ao empregar “adroitly (...)
the same inciting hesitancy and seeming reluctance of which Iago [na tragé-
dia Othello] also is master”, como diz a irmã Miriam Joseph, numa excelente
obra de 1947, recentemente reeditada (Joseph, 2005, p.284). Vai falar assim,
pela primeira vez, de um testamento, que diz ter encontrado no gabinete de
César: “Ó meus amigos! Se eu estivesse disposto a excitar os vossos corações
e os vossos espíritos à rebelião e à cólera, teria de ser injusto para com Bruto
e para com Cássio, que, todos o sabeis, são homens honrados. Não quero;
prefiro antes ser injusto para com todos vós, do que sê-lo para com homens
tão honrados. Mas eis aqui um pergaminho com o selo de César (...). É o
testamento dele. Se o povo conhecesse este testamento, que não faço tenção
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de ler, iria beijar as feridas do corpo de César, molhar o lenço no seu sangue
sagrado (...) “ (Shakespeare, 1988, p.109).

Logo instado a ler o testamento pelos populares, António aumenta a pa-
rada e o estado de excitação do auditório:” Tende paciência, nobres amigos;
não devo lê-lo. Não convém que fiqueis sabendo quanto ele vos amava. Vós
não sois de pau, vós não sois de pedra, vós sois homens; e, sendo homens,
se ouvísseis ler o testamento de César, isso inflamar-vos-ia e tornar-vos-íeis
furiosos. Não convém que fiqueis sabendo que sois seus herdeiros, porque, se
o soubésseis, o que viria a acontecer?” (Shakespeare, 1988, p.110). Combi-
nando deste modo, habilmente, a paralipse com um “...appeal to personal gain
on the part of the plebeians, an argument of ethos convincing them of his re-
gard for their interests and his good will toward them” (Joseph, 2005, p.285), o
orador cativa toda a atenção do auditório para a sua pessoa, ao mesmo tempo
que a primeira referência a Cássio inicia a igualização humilhante de Bruto
aos restantes conspiradores, que não tardarão a ser chamados de traidores e
assassinos.

Aparentemente contrariado, António aceita ler o testamento, mas não o
faz de imediato, antes pedindo aos presentes que façam primeiro um círculo
em redor do cadáver de César, para que lhes possa mostrar aquele que fez
o testamento. E pede-lhes licença para descer da tribuna e se aproximar do
ataúde. Todos concordam, prestemente abrem alas para o deixar passar e, a
novo pedido dele, até recuam um pouco, deixando-o mais livre de movimen-
tos junto do cadáver. O suspense aumenta a todo o momento, até que António
retoma a alocução para servir ao auditório a prova decisiva, até então sempre
escamoteada por Bruto, César morto, o corpus delicti. Logo apontando para
os rasgões do manto que o cobria, como que exibe e comenta uma a uma, num
autêntico flashback, as feridas que, ele lá sabe, terão sido decisivas (mas que
não podia saber se eram aquelas, nem antes nem agora): “ Olhai! Neste ponto
foi atravessado pelo punhal de Cássio. Vede que rasgão lhe fez neste ponto o
invejoso Casca. Foi aqui que Bruto, o bem-amado, o feriu, e quando arrancou
o maldito ferro, vede com que rapidez o sangue de César espadanou, golfando
pelas veias fora para se certificar se era ou não Bruto que tão impiedosamente
o feria. Porque Bruto, bem o sabeis, era o génio familiar de César! Só vós,
ó deuses sabeis com que ternura César o amava! Esta punhalada foi de todas
a Mais cruel. Quando o nobre César o viu feri-lo, a ingratidão, mais pode-
rosa do que o ferro dos traidores, aniquilou-o completamente! Então, o seu
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magnânimo coração despedaçou-se, e, encobrindo o rosto com este manto, o
grande César caiu ao pé da estátua de Pompeu, toda banhada de sangue. Que
queda, meus compatriotas! Eu, vós, nós, todos, caímos com ele, enquanto a
sanguinolenta traição cantou vitória sobre nós!” (Shakespeare, 1988, pp.112,
113).

Já então o pathos avassalava a multidão, que se debulhava em lágrimas.
Por certo depois de uma breve pausa, António conclui assim este longo pe-
ríodo: “ Bem vejo; sentis o poder da compaixão; são lágrimas generosas,
essas. Ó almas cheias de bondade, chorais somente porque vedes o manto
despedaçado do nosso César? Olhai! Olhai todos para aqui! Vede-o! É ele
desfigurado; foi neste estado que os traidores o puseram” (Shakespeare, 1988,
p.113). Opera, finalmente, a mostragem de César morto, a exibição do corpus
delicti.

Iniciemos o comentário deste longo período partindo do seu final. Se,
como se viu, Marco António já associara Bruto a Cássio, consuma agora a sua
integração no grupo dos traidores, onde a sua excepção é anulada; ele é tão-só
um traidor entre traidores, e só será algo mais por ser o maior.

A poderosa magia deste período deve-se ao facto de todo ele ser o desdo-
bramento de uma única figura, por isso mesmo macroestrutural, a hipotipose,
de grande rentabilidade nas partes patéticas da narração e caracterizada pelo
“...enregistrement comme cinématographique du déroulement ou de la ma-
nifestation extérieurs de l’objet” (Molinié, 1992, p.169). Embora seleccione
apenas uma parte das informações que integram o todo do tema, a hipotipose
descreve uma cena (espectáculo ou acontecimento) de uma maneira tão viva e
detalhada que o auditório acredita tê-la diante dos olhos, sem qualquer inter-
mediação (como se tal fosse possível!), ou estar a assistir de novo ao que se
passou. Outra figura macroestrutural, a prosopopeia, embora, neste caso, de
menor extensão que a hipotipose, “consiste em fazer falar os mortos, os au-
sentes, os animais, os inanimados ou as abstracções” (Molinié, 1992, p.280),
e é responsável por, pelo menos, uma magnífica operação estilística e retó-
rica: a que consiste em dotar o sangue de César de perplexidade, alvedrio, e
autonomia de movimentos.

Para o fim do período, ao exibir António o cadáver acutilado e sanguino-
lento de César e ao dizer que “foi neste estado que os traidores o puseram!”
(Shakespeare, 1988, p.113), é como se ficasse assim concluída a minuciosa
reconstituição forense do crime, em que o orador/acusador, juntando narração
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e peroração, demonstra e avoluma a culpa dos réus (pela ingratidão) diante
do júri, neste caso a plebe, que já só pensa no castigo expeditivo e cruento
dos malfeitores. Detenhamo-nos um pouco neste ponto, com Brian Vickers.
Refere o eminente scholar que Quintiliano considerava necessário o apelo
às emoções (numa escala que vai do ethos ao pathos) em todas as partes do
discurso e em todos os três tipos de oratória, mas em especial na peroração
(peroratio), em que os advogados (de acusação ou de defesa) deverão pon-
derar quais os sentimentos dominantes do júri ou do juiz, quando estes se
retiram para chegar ao veredicto. São muitos e variados os recursos, os luga-
res e estratagemas retóricos de que os causídicos poderão lançar mão, tanto
lhes caiba defender como acusar um réu. É o que nos lembra Vickers, recor-
rendo, com oportunidade, a outra citação de Quintiliano: “ Actions as well
as words may be employed to move the court to tears. Hence the custom
of bringing accused persons into court wearing squalid and unkempt attire
and of introducing their children and parents, and it is with this in view that
we see blood-stained swords, fragments of bone taken from the wound, and
garments spotted with blood, displayed by the accusers, wounds..., scourged
bodies bared to the view. The impression produced by such exhibitions is ge-
nerally enormous, since they seem to bring the spectators face to face with
the cruel facts (6.1.30-1)”. E Brian Vickers comenta, a concluir: “Os leitores
de Shakespeare lembrar-se-ão do tremendo efeito produzido por António ao
mostrar a toga de César manchada de sangue (a que Quintiliano se refere neste
trecho)” (Vickers, 1988, pp.78,79). Por se tratar da primeira edição em Portu-
guês dos dois primeiros livros da Institutio Oratoria, coisa sempre de saudar
nestes tempos do anunciado fim das Humanidades, citaremos dois exemplos
mais, porventura curiosos, referidos por Quintiliano: Sérvio Galba, pretor na
Hispânia Ulterior nos tempos de Viriato, foi mesmo assim acusado de ter mas-
sacrado muitos Lusitanos, entregues por traição, só não sendo condenado pela
compaixão despertada ao apresentar os filhos menores ante a assembleia, ao
mesmo tempo que levava nos braços o filho de um sábio general romano. Por
outro lado, também parece que Frine, uma bela e rica cortesã grega dos tem-
pos de Alexandre Magno, acusada de impiedade, foi absolvida menos pela
eloquência do advogado do que “pela exibição do seu belíssimo corpo, que
ela acabou por revelar despindo a túnica” (Quintiliano, 2011, pp. 194,195).

Voltando ao texto de Shakespeare, vemos que as lágrimas dos populares
não tardam a ceder à ira, à cólera inflamada, já dispostos a vingar a morte de
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César pelas sua próprias mãos, com a imediata execução violenta de todos os
traidores e a destruição dos seus bens. Mas Marco António ainda não lhes
lera o testamento, o que não só excitaria ao rubro a multidão, pelo engodo do
ganho pessoal e colectivo (César legara a cada cidadão romano setenta e cinco
dracmas, além de muitos e bons logradouros públicos), como asseguraria, es-
tamos em crer que ele o terá calculado, a duradoura irreversibilidade da revolta
do povo. Vai ter, assim, de os aplacar pela última vez, o que lhe não será di-
fícil, já que a plebe lhe está, então, inteiramente rendida. Serve-lhes assim,
um cleuasmo ou, em Grego, autocategorema, no que segue, como o lembra
Perelman, um dos conselhos dados com mais insistência pelos mestres de re-
tórica da Antiguidade e que consistia em elogiar as qualidades oratórias do
adversário, minimizando ou ocultando as próprias (Perelman, 2002, p.515).
Vejamos como António lhes apresenta esta que é mais um lugar do que uma
figura macroestrutural, “pela qual o orador finge depreciar-se para se fazer
mais apreciar” (Reboul, 2000, p.246): “Meus bons amigos, meus ternos ami-
gos! Não seja eu quem vos excite a uma tão repentina revolta! Aqueles que
praticaram este acto são (...) homens ponderados, dignos, que, sem dúvida al-
guma, vos hão-de dar explicações. Eu não vim aqui (...), para captar os vossos
corações. Eu não sou um orador como Bruto, mas, todos o sabeis, um homem
simples, franco, que é amigo dos seus amigos (...). Não tenho inteligência,
nem palavras, nem nobreza, nem gesto, nem expressão, nem valor oratório
para estimular o sangue dos homens (...). Mas se eu fosse Bruto e Bruto fosse
António, teríeis aqui um António que desencadearia a vossa cólera, que daria
a cada ferida de César uma voz [outra prosopopeia] capaz de comover as pe-
dras de Roma e de fazer com que se erguessem para a revolta! (Shakespeare,
1988, pp.114, 115). Consegue a custo conter a multidão e impor-lhe silên-
cio, lembrando-lhes que esqueceram o testamento, pelo que ainda não sabem
por que razão César lhes merece tanto amor. Lido este, António não mais
tenta refrear o povo, que parte dali a semear a destruição e a morte pelas ruas
de Roma, na perseguição dos assassinos. Satisfeito com o êxito do seu dis-
curso, pelo qual ele tornou realidade a promessa profética feita no solilóquio
que o antecedeu, remata com uma terrível exclamação (que, claro, só ele ou-
viu), pois sabe que, doravante, tem a Fortuna do seu lado: “ Deixemos agora
caminhar as coisas. Ó mal! Tu puseste-te a caminho, segue a direcção que
quiseres” (Shakespeare, 1988, p.117). A um servo de Octávio que, entretanto,
lhe viera anunciar estar já o amo em Roma e que Bruto, o ainda há pouco
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vitorioso Hércules Gálico, e Cássio tinham fugido à pressa da cidade, diz-lhe,
em tom, por certo, bem pragmático: “Tiveram, sem dúvida, algum aviso da
maneira como eu amotinei a plebe” (Shakespeare, 1988, p.118). Pede depois
ao servo que o leve à presença de Octávio.

Diz-nos a irmã Miriam Joseph, ao apreciar a exímia combinação de logos,
pathos e ethos na alocução de António: “ Esta oração é, simultaneamente,
excelente retórica e excelente poética, pois persuade inquestionavelmente, e
está tão entretecida com a intriga ao ponto de constituir uma dupla peripé-
cia dramática: a fortuna de António está em ascensão, enquanto mingua a
de Bruto. O discurso de António foi eficaz principalmente porque assentou
numa superior compreensão do valor do pathos na persuasão. Bruto foi in-
capaz de entender que o assentimento dado à verdade de um argumento não
é uma garantia de acção” (Joseph, 2005, p.286). O que, obviamente, vale,
do mesmo modo, para o caso do argumento ser falacioso, como pensamos ter
demonstrado ser esse o caso na arenga de Bruto.

Considerações finais

Por muito que Quintiliano tenha valorizado, pense-se o que se quiser das ques-
tões éticas envolvidas, os dispositivos retóricos exteriores, de que a exibição
do cadáver de César por António é um bom exemplo, Brian Wickers tem o
cuidado de nos dizer, citando o grande tratadista, que, para Quintiliano “‘ the
prime essential for stirring the emotions of others is ... first to feel those emo-
tions oneself’ (6.2.26). To ‘counterfeit grief, anger and indignation’ without
adapting our own feelings to them is ridiculous. We must ‘assimilate our-
selves to the emotions of those who are genuinely so affected’ for then our
eloquence will really derive from the feeling we want to produce in the mind
of the judge” (Vickers, 1988, p.79). Juiz (ou júri) que, no caso das alocuções
de Bruto e António, serão os auditórios populares com que eles se propuseram
lidar.

Por muito que António manipule a verdade e o auditório (sabemos, por
exemplo, através de Shakespeare, que as coisas não se passaram como ele diz
nas Lupercais, e saberemos depois que o testamento não passa aos seus olhos
de um MacGuffin Hitchcockiano, pois não tem a intenção de cumprir o que
ele estipula), ele próprio também sentia as emoções que atiçou nos populares,
pois são as mesmas que o avassalaram no solilóquio junto do cadáver de César,
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e no qual, por outro lado, foi por ele rigorosamente enunciado o próposito que
o movia e que irá enformar a sua oração nos funerais do amigo e protector:
vingar a morte de César pelo castigo dos assassinos, para o que se lhe impunha
sublevar a plebe e desencadear a guerra civil. Se no solilóquio a vista do
cadáver lhe provoca emoções genuínas de horror, dor profunda, piedade e
descomunal cólera, nada disso acontece no solilóquio de Bruto.Limita-se este
a sopesar, com exaltada frieza, perdoem-nos o oximoro, o que joga a favor e
contra o assassínio de César. Em público, claro, teve de dizer que era o maior
amigo dele.

Num passo que já comentámos, aquele em que António pede que lhe ex-
pliquem em que é que César era perigoso, Bruto responde: ” Decerto, porque
de outra forma isto seria um espectáculo bárbaro. As nossas razões são tão
legítimas que, ainda que fôsseis filho de César, elas vos satisfariam, António”
(Shakespeare, 1988, p.97). Que terá pensado Marco António, ao ouvir estas
palavras? Não sabemos, mas podemos conjecturar que lhe tenha acudido à
mente que Bruto aderira ao partido de Pompeu, mesmo sabendo que este lhe
tinha morto o pai. Terá precisado de muitas e muito bem explicadas razões
para o fazer? António poderá ainda ter sentido, nesse instante, todo o abismo
emocional e vital que o separava daquele paladino do status quo, ele que já o
era também, como lugar-tenente de César, e que o seria até ao fim trágico dos
seus dias, não do status quo mas de um orbe renovado e em tudo mais amplo
e rico, que então começava a despontar do segredo dos deuses.
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A credibilidade política na sociedade mediatizada

Paulo Serra
Universidade da Beira Interior

Introdução

A credibilidade do orador foi definida, logo por Aristóteles, como um dos
principais meios de persuasão, senão mesmo o principal. A razão parece
óbvia: é impossível sermos persuadidos por alguém cujo discurso não nos
inspira qualquer confiança. Os trabalhos da chamada Escola de Yale (Carl
Hovland e colegas), a partir dos anos 40 do século XX, vieram confirmar de
forma experimental esta perceção de Aristóteles e, de um modo mais geral, os
princípios da sua retórica.

Se há domínio em que a credibilidade assume importância ele é, certa-
mente, o domínio da política, caracterizado pelo tipo de discurso a que Aristó-
teles chama “deliberativo”. Há pelo menos três razões para essa importância:
a primeira é a centralidade da política, enquanto sistema de direção e decisão,
em qualquer sociedade; a segunda é o facto de a deliberação se referir a ações
que, tomadas no presente, configurarão irremediavelmente o futuro das soci-
edades e de cada um dos seus membros; a terceira é a de que a deliberação
sobre esse futuro, incerto e imprevisível, só pode ser construída a partir de
uma certa base de confiança entre os cidadãos e os seus líderes.

No entanto, a política e a credibilidade do discurso político nas sociedades
mediatizadas – as sociedades contemporâneas, submetidas à logica dos media
– afiguram-se substancialmente diferentes, em muitos aspetos, do que eram
nas sociedades que as antecederam, em particular nas sociedades assentes na
comunicação oral e presencial.

Visando, precisamente, estudar essas alterações, o presente capítulo in-
clui secções sobre os seguintes tópicos: o conceito de credibilidade; a cre-
dibilidade como exigência funcional da política; a política na sociedade me-
diatizada; estratégias de credibilização política na sociedade mediatizada; o
sistema mediático e os desafios à credibilidade dos políticos.

Retórica e Política , 127-155
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O conceito de credibilidade

De acordo com uma conhecida enciclopédia de retórica, a credibilidade pode
ser entendida como “a impressão de confiabilidade que um orador/a, ou os
argumentos que ele/ela usa, deixa no auditório.” (Schütrumpf, 2001, p. 177).1

Como observa a mesma enciclopédia, foi Aristóteles quem introduziu, na
retórica, “a aparência de credibilidade do orador como uma das mais impor-
tantes estratégias para persuadir um auditório. Ele elevou o êthos a um modo
de persuasão por direito próprio e cunhou o termo technicus para ele.” (Schü-
trumpf, 2001, p. 179).

Estas duas características do êthos como “modo de persuasão por direito
próprio” e como “technicus” são afirmadas, de forma clara, naquela que será,
certamente, a mais conhecida e significativa passagem do Livro I da Retórica
de Aristóteles sobre o mesmo:

Persuade-se pelo carácter [ªjos] quando o discurso é proferido
de tal maneira que deixa a impressão de o orador ser digno de fé.
Pois acreditamos mais e bem mais depressa em pessoas honestas,
em todas as coisas em geral, mas sobretudo nas de que não há co-
nhecimento exacto e que deixam margem para dúvida. É, porém,
necessário que esta confiança seja resultado do discurso e não de
uma opinião prévia sobre o carácter do orador; pois não se deve
considerar sem importância para a persuasão a probidade do que
fala, como aliás alguns autores desta arte propõem, mas quase
se poderia dizer que o carácter é o principal meio de persuasão.”
(Aristóteles, 1356 a, parêntesis meus)

Note-se, no entanto, que esta passagem não afirma apenas que o êthos é
um modo de persuasão por direito próprio – a par de e em conjugação com o
pathos e o logos – mas, mais do que isso, que “quase se poderia dizer que o
carácter é o principal meio de persuasão”; e principal no sentido em que, se ele
não existir, dificilmente o pathos ou o logos podem produzir o seu efeito. No
entanto, o êthos de que aqui se fala, para ser especificamente retórico, deve ser
“técnico” (ou “artístico”), isto é, deve ser coetâneo do discurso – e não prévio
ao mesmo – e ser apreendido nele e através dele.2

1 A tradução deste e dos restantes textos citados é da minha responsabilidade.
2 Como sublinha Baumlin (2001, p. 273), “Tal como Aristóteles a descreve, a criação
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Mas este passo de Aristóteles acentua ainda uma terceira característico do
êthos, não referida pela enciclopédia que temos vindo a citar: o facto de ele
ser uma prova necessária, sobretudo, nas coisas “de que não há conhecimento
exacto e que deixam margem para dúvida”. A interpretação parece óbvia: nas
coisas que são incertas ou duvidosas, em que não podemos concluir apenas
por nós próprios, precisamos da confiança em alguém para ultrapassar a mar-
gem de incerteza e de dúvida que elas nos suscitam. Note-se, desde já, que
este é precisamente o caso das coisas políticas, nas quais se trata de decidir
sobre o futuro da polis.

Quando aos fatores de que depende o êthos – que é, portanto, uma variá-
vel multifatorial –, eles são identificados por Aristóteles, no Livro II da sua
Retórica, como “a prudência [phronêsis], a virtude [aretê] e a benevolência
[eunoia]”, acrescentando que

Quando os oradores recorrem à mentira nas coisas que dizem ou
sobre aquelas que dão conselhos, fazem-no por todas essas cau-
sas ou por algumas delas. Ou é por falta de prudência que emitem
opiniões erradas ou então, embora dando uma opinião correcta,
não dizem o que pensam por maldade; ou sendo prudentes e ho-
nestos não são benevolentes; por isso, é admissível que embora
sabendo eles o que é melhor, não o aconselhem. Para além des-
tas, não há nenhuma outra causa. Forçoso é, pois, que aquele que
aparenta possuir todas estas qualidades inspire confiança nos que
o ouvem. (Aristóteles, 1378 a, parêntesis meus)

Note-se, mais uma vez, que para Aristóteles não se trata de o orador pos-
suir efetivamente a prudência, a virtude e a benevolência mas de, através do
seu discurso, conseguir dar prova ou “aparência” delas – uma questão que,
como se sabe, vai ser resolvida de forma muito diferente pelos retóricos roma-
nos e medievais, mais concretamente Cícero, Quintiliano e Santo Agostinho.

Assim, em O Orador, Cícero afirma que a prova “ética” (êthos) refere-
se “aos temperamentos, aos costumes e a toda a conduta da vida” tendo, por
conseguinte, uma natureza pré-discursiva – no que contrasta com a prova “pa-
tética”, que “serve para perturbar e excitar os corações e é nela que triunfa a

‘artística’ do êthos é, na sua quintessência, um fenómeno linguístico, uma construção verbal
da imagem de si próprio”.
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eloquência” (Cícero, XXXVII, 128). Para além disso, enquanto a primeira “é
afável, agradável, própria a propiciar-nos a benevolência”, a segunda “é vi-
olenta, inflamada, impetuosa, arranca o sucesso e, quando levada como uma
torrente, não há meio de lhe resistir.” (Cícero, XXXVII, 128). Ou, noutros ter-
mos: enquanto a primeira tem a ver com o delectare, a segunda tem a ver com
o flectere – reservando-se para o logos o probare (Cícero, XXI, 69). Como
observam Meyer, Carrilho e Timmermans (2002, p.), esta perspetiva de Cí-
cero não faz apenas passar o êthos para primeiro plano – atribuindo os autores
tal passagem às “virtudes republicanas e a educação que visa expandi-las e
consolidá-las” – mas dá, ao êthos, um sentido radicalmente diferente do de
Aristóteles.

Por sua vez Quintiliano, citando Marco Catão, define o orador a formar –
o ideal de orador – como “Um homem honrado que sabe falar (vir bonus di-
cendi peritus) [. . . ]; mas o que Catão pôs na primeira parte da sua definição e é
pela sua natureza o mais importante e de maior grandeza é, precisamente, o ser
um homem honrado.” (Quintiliano, XII, i, 1). Isto não significa, apenas, que o
orador deve ser – mas poderá ser ou não – um homem honrado. Quintiliano
vai mais longe, afirmando que o orador “nem sequer chegará a ser orador se
não for um homem honrado” (XII, i, 3). Dos vários argumentos que Quintili-
ano apresenta em abono desta sua posição, há um que se afigura especialmente
relevante, e que o autor formula nos seguintes termos: “Porque ninguém porá
isto em dúvida: todo o discurso tem por meta conseguir que quanto se ex-
põe pareça ao juiz verdadeiro e inatacável. Quem, pois, persuadirá com mais
facilidade disto, o homem honrado ou um mau? O honrado, certamente, e
dirá mais vezes a verdade e o decoroso.” (Quintiliano, XII, i, 11. Este mesmo
argumento é retomado adiante, em 29 e 30). Paradoxalmente, esta honradez
não impedirá mesmo o recurso à mentira para defender a verdade: “Contudo,
ainda quando, alguma vez, guiado por alguma obrigação [. . . ] tentar provar
essa verdade e decoro servindo-se da mentira, forçoso é que se oiça com maior
credibilidade.” (Quintiliano, XII, i, 12). E isso ao contrário, precisamente, do
que acontece com os maus, já que, “como acontece na sua vida, assim também
nos processos judiciais abrigam esperanças injustas, e com frequência ocorre
que lhes falte credibilidade mesmo que digam a verdade” (Quintiliano, XII, i,
12). Mas se a verdade se impõe assim – eloquentemente – por si própria, pode
perguntar-se, como o faz Quintiliano, para que precisa de saber falar bem o
homem honrado: “Porque um homem honrado não assume senão pleitos hon-
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rosos e, certamente, a verdade dá-lhes defesa suficiente, por si mesma, até sem
necessidade de ensino retórico.” (Quintiliano, XII, i, 34). Basicamente, este
ensino justifica-se, apesar de tudo, pela necessidade que o homem honrado
tem de conhecer as causas falsas ou injustas para melhor as poder combater
e, eventualmente, ter mesmo de mentir aos juízes para defender causas justas
(Cf. Quintiliano, XII, i, 34 ss).

Também em Santo Agostinho se enfatiza a importância da vida do orador,
que se sobrepõe ao próprio discurso: “Seja qual for a majestade do estilo, a
vida do orador contará mais do que ela para assegurar a concordância do ou-
vinte.” (Santo Agostinho, IV, 27, 27). Deste modo, e como sublinha Kennedy,
Santo Agostinho “revivifica [..] o êthos como um factor maior na retórica”
– mas um êthos que não é já nem o êthos artístico de Aristóteles nem, tão-
pouco, o êthos como delectare, de Cícero: “Para Agostinho, o êthos são as
obras cristãs, a vida do professor, e a medida em que ela está de acordo com
o seu ensino, tal como conhecido pelo auditório. O êthos torna-se, assim, au-
toridade moral.” (Kennedy, 1999, pp. 179-180). No entanto, e ao contrário de
Quintiliano, Agostinho admite que um mau homem se possa tornar um bom
orador – nomeadamente se ele compuser o discurso e este for proferido por
um homem “bom”.

Em termos gerais, o que se observa com os retóricos romanos e medievais
é aquilo a que poderíamos chamar uma progressiva autenticação do êthos
retórico: para ser credível, ao orador não lhe basta parecer honesto, tem de sê-
lo efetivamente. O êthos artístico é, assim, sobredeterminado – ainda que não
substituído – pelo êthos não artístico, o discurso do orador pela sua própria
vida. Esta mudança na forma de entender o êthos deriva, seguramente, da
consciência de que, na prática retórica, é impossível separar o discurso do
orador da vida do orador, aquilo que se diz daquele que o diz. Da consciência
de que, como referem Perelman e Olbrecths-Tyteca (1976, p. 430), “A vida
do orador, na medida em que ela é pública, constitui um longo preâmbulo ao
seu discurso.”

Já no século XX, depois da II Guerra Mundial, os investigadores da Escola
de Yale, nomeadamente Hovland, Janis e Kelley (1953), testaram experimen-
talmente o impacto da “credibilidade da fonte” e de cada um dos seus fatores
no processo de comunicação, tendo identificado a competência (expertness),
a confiabilidade (trustworthiness) e a “intenção em relação ao recetor” como
os fatores determinantes – uma conclusão que, no essencial, não difere da te-
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orização de Aristóteles e da retórica clássica (McCroskey e Young, 1981, pp.
24-5).

A deslocação do estudo da credibilidade do “orador” da retórica clássica
para a credibilidade da “fonte” levada a cabo pelo Grupo de Yale tem a ver, no
essencial, com o facto de, nas sociedades que emergem sobretudo a partir da II
Guerra Mundial, os processos de comunicação mediatizada e à distância terem
adquirido uma importância cada vez maior em relação às formas de comuni-
cação interpessoal e presencial. Estes novos processos de comunicação não
transformam apenas o “orador” em “fonte”, isto é, numa instância discursiva
que envolve uma multiplicidade de sujeitos e de processos sociotécnicos. Eles
acarretam, também, pelo menos duas outras alterações significativas. Uma
delas é a substituição do auditório – um termo que, de acordo com os dicio-
nários, significa simultaneamente um “conjunto de ouvintes” e o “lugar onde
se reúnem os ouvintes” –3 pela audiência, isto é, por um “conjunto de pessoas
que, num dado momento, assistem a um programa de televisão ou ouvem uma
emissão radiofónica”4, ou seja, um conjunto de pessoas que são anónimas, em
número indefinido, de caraterísticas mais ou menos desconhecidas, e que par-
tilham diferentes contextos. A outra alteração é a interposição, entre a fonte
e a audiência, de um “meio”, isto é, um dispositivo tecnológico e social que
produz um certo tipo de mediação e, assim, configura a própria mensagem –
algo que, como se sabe, McLuhan traduz no seu famoso aforismo de que “O
meio é a mensagem”.

Com os trabalhos do Grupo de Yale ficam definitivamente estabelecidos,
teórica e experimentalmente, não só o conceito de credibilidade e a sua natu-
reza multifatorial, mas também a importância da credibilidade e de cada um
dos seus fatores na comunicação que se pretende persuasiva – o que inclui,
portanto, a comunicação política mediatizada.

A credibilidade como exigência funcional da política

De acordo com Aristóteles, o discurso político ou deliberativo é um discurso
que se caracteriza por ter como auditório os membros de assembleia, como

3 "Auditório". Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2014. Consultado em
2014-07-25, em www.infopedia.pt.

4 “Audiência”. Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2014. Consultado em
2014-07-24, em www.infopedia.pt/.

http://www.infopedia.pt/lingua-portuguesa/audit%C3%B3rio
http://www.infopedia.pt/lingua-portuguesa/audi%C3%AAncia;jsessionid=fzs4Yt5FaSgX+KHLMtlBcg__
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finalidade aconselhar/dissuadir, como objeto o conveniente/prejudicial, como
tempo o futuro, como raciocínio típico o exemplo e como lugares comuns o
possível/impossível. Os seus temas mais importantes são, na enumeração de
Aristóteles (1359b) “finanças, guerra e paz, defesa nacional, importações e
exportações, e legislação”. Obviamente que a estes temas teríamos de acres-
centar, hoje, outros fulcrais como a saúde, a educação ou a assistência social.

O discurso deliberativo é, portanto, um discurso indutivo, que pretende
inferir do passado para o futuro, do conhecido para o desconhecido – logo,
que se centra claramente no domínio da incerteza, do imprevisto e mesmo do
risco, do que pode acontecer de forma indesejada ou até mesmo catastrófica.

É certo que vivemos hoje em sociedades muito mais complexas do que
aquelas em que vivia Aristóteles e que, por/para isso mesmo, tiveram de de-
senvolver capacidades de organização e de previsão incomparavelmente mai-
ores, pondo em jogo a ciência e a tecnologia. No entanto, como sublinha
Luhmann, “Apesar de todo o esforço de organização e planificação racional,
é impossível que todas as ações se guiem pelas predições confiáveis das suas
consequências.” (Luhmann, 1996, p. 42). Os agentes políticos têm, assim,
de fazer propostas e tomar decisões que não podem deixar de ir para além
das predições possíveis, suscetíveis de um sucesso ou de um fracasso que só
podem ser conhecidos depois da ação.

A política envolve, assim, um complicado problema de tempo: tem de se
decidir no presente, com base no passado, em relação a um futuro do qual ape-
nas sabemos que será diferente do presente e do passado. Ora, só a confiança
permite resolver esse problema. Como refere mais uma vez Luhmann (1996,
p, 43), “o êxito – se chega a aparecer – não aparece senão depois da ação,
enquanto deve haver um compromisso de antemão. Este problema de tempo
é resolvido pela confiança, dada antes de tempo como um adiantamento ao
êxito durante um certo tempo [. . . ].” A credibilidade dos políticos, e a corres-
pondente confiança que os cidadãos/eleitores podem depositar neles, revela-se
como um fator crucial, uma espécie de “adiantamento” em relação a um êxito
esperado (Luhmann, 1996).

É também neste contexto da política como decisão sobre o futuro que
surge a questão da promessa (em) política: o homem enquanto animal po-
lítico (zoon politikon) não é apenas um animal dotado de logos (zoon lógon
échon), mas também “um animal que pode fazer promessas” (Nietzsche, 1976,
p. 49). De acordo com a definição de Searle, “O ponto ou propósito de uma
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promessa é que é o assumir de uma obrigação pelo locutor para fazer alguma
coisa.” (Searle, 1976, p, 3). Na explicitação que Rodrigues faz da formula-
ção da promessa feita por Searle,“para fazer uma promessa, o locutor tem que
fazer um enunciado que comporte uma proposição tal que asserte do locutor
a realização de uma acção futura que seja do interesse do seu alocutário, ac-
ção que ele não realizaria necessariamente se não a assertasse.” (Rodrigues,
2012, p. 3). A promessa torna-se, assim, geradora de confiança e facilita a
“coordenação social e a cooperação” (Habib, 2014).

No entanto, e como em regra o futuro é não só diferente do presente em
que se promete mas também daquilo que se imaginava ser o futuro em relação
ao qual se promete, as promessas políticas estão mais ou menos condenadas
ao fracasso – levando o que prometeu (o homem politico) a ser considerado
como desonesto e não merecedor de confiança.

Perante a promessa, o homem político das sociedades democráticas en-
contra-se num verdadeiro dilema: ou promete, aumentado assim as suas hi-
póteses de ser eleito mas incorrendo no risco de incumprir as suas promessas;
ou não promete, evitando o risco de incumprir as suas promessas, mas dimi-
nuindo as suas hipóteses de ser eleito.

A saída deste dilema só pode fazer-se, em nossa opinião, enfatizando o
programa e a intenção de o levar à prática – bem como as suas capacidades de
liderança e de iniciativa para o fazer.

Convém, pois, não confundir a promessa com o programa. De acordo com
os dicionários, um programa (político) é a “exposição resumida que um par-
tido ou governo faz dos seus princípios e do caminho que se propõe seguir”.
Assim, enquanto na promessa se trata de um indivíduo político A se compro-
meter, perante B (um ou vários), a fazer qualquer coisa no futuro em relação
a este mesmo B, no programa trata-se de um coletivo político definir um con-
junto de objetivos e de medidas para concretizar esses objetivos. Mesmo se é
verdade que todo o programa tem implícita uma certa promessa – a promessa
de cumprir o pograma –, não é menos verdade que um programa é uma ideia
orientadora para a ação que, como qualquer ideia, poderá ser mais ou menos
realizada (e realizável).

Em termos de credibilidade, promessas e programas têm codificações e
efeitos diferentes. A promessa tem uma codificação binária/digital – cum-
prida/não cumprida –, e o seu incumprimento é atribuído à falta de palavra ou
à desonestidade e leva, como se disse atrás, à perda de confiança no político,
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à sua descredibilização. Já o programa tem uma codificação analógica – mais
ou menos cumprido –, sendo o seu incumprimento sempre relativo e atribuí-
vel à falta de condições objetivas e/ou subjetivas, pelo que não é o político
enquanto indivíduo que está em causa, mas o coletivo (partido ou governo),
que nesse caso só pode fazer a reiteração do programa em relação ao futuro
(“Um dia iremos conseguir”).

Dado o que fica dito, pode perguntar-se, então, porque é que o homem
político faz promessas, em vez de se limitar a apresentar programas.

Parece-nos que a razão principal reside no facto de que a promessa estabe-
lece, entre os agentes políticos e os cidadãos/eleitores, um vínculo muito mais
forte do que o programa. Com efeito, a promessa é sempre feita na primeira
pessoa do singular – “Prometo que. . . ” –, mesmo quando é feita no plural
(“Prometemos que...” mais não significa que “Eu e estes que me acompanham
prometemos que. . . ”). A promessa acentua, assim, o caráter de personaliza-
ção que, umas vezes mais, outras vezes menos, a política sempre envolve.
Mas, como sempre, aquilo que tem mais força – a promessa, a personalização
– é, também, aquilo que traz mais riscos.

Para além disso, e mesmo que, por vezes, certas expressões pareçam in-
dicar o contrário – “Ele obrigou-me a prometer que. . . ” –, a promessa é, por
definição, livre e voluntária. Dai que o seu incumprimento seja especialmente
grave: se ninguém me obrigou a prometer, então não cumprir as minhas pro-
messas mostra-me perante os outros como não tenho respeito nem por eles
nem por mim próprio.

A credibilidade é, portanto, essencial à política. No entanto, em socie-
dades mediatizadas como as nossas, a política exige novos mecanismos de
credibilização, que têm como um dos seus agentes principais os media, enten-
didos como um sistema de auto-observação e de autocontrolo da sociedade.

A política na sociedade mediatizada

A sociedade contemporânea introduz pelo menos duas grandes novidades em
relação à tematização da política por Aristóteles: a comunicação mediatizada,
que passa a ser paralela/complementar à comunicação interpessoal; e, dentro
desta, os media assentes na imagem e já não (apenas) no discurso, em parti-
cular o cinema e a televisão (sobre esta questão, cf. Gomes, 2004).
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Convém, a este propósito, termos presente a distinção feita por autores
como Strömbäck (2008) entre os conceitos de “mediação” e “mediatização”
da política: a primeira refere-se a “uma situação em que os media se tornaram
a fonte de informação e o veículo de comunicação entre os governantes e os
governados mais importantes” (p.230), e que será tão velha quanto os media;
a segunda refere-se ao facto de a lógica dos media se impor à política fazendo,
assim, com que a própria lógica política se torne uma lógica mediática. Sobre
a expressão “lógica dos media”, esta

[..] pode ser entendida como significando a dominância, nos pro-
cessos sociais, dos valores-notícia e das técnicas de contar estó-
rias que os media usam para tirar vantagem do seu próprio me-
dium e do seu formato, e para serem competitivos na luta em
curso para capturar a atenção das pessoas. Estas técnicas de con-
tar estórias incluem processos como a simplificação, a polariza-
ção, a intensificação, a personalização [. . . ], a visualização, a es-
tereotipia e o enquadramento da política como um jogo estraté-
gico ou ‘corrida de cavalos’ (horse race) [..].” (Strömbäck, 2008,
p. 233)

Em termos históricos, a “mediação” corresponderá à primeira fase da “me-
diatização” da política, em cuja quarta fase hoje nos encontraremos imersos,
ainda segundo Stromback, e que se carateriza pelo facto de que, como referi-
mos, a política é colonizada pela própria lógica dos media. (Strömbäck, 2008,
pp. 236-240).5

Esta colonização da política pelos media tem várias consequências, com
destaque para a confusão entre período de governo e período de campanha
– aquilo a que Blumenthal (1980) chamou a “campanha permanente” –, a
profissionalização da política e das campanhas, e o governo “em público”
(Stromback, 2008, p. 240).

Quanto à profissionalização (ou “americanização”) da política que tem
vindo a verificar-se nas últimas décadas, Gibson, Margolis, Resnick & Ward
(2003) caracterizam-na da seguinte forma:

[..] a crescente centralidade da televisão nas campanhas; o uso
de técnicas de marketing – publicidade, sondagens de opinião,

5 Ver também, sobre esta lógica dos media, Gans (1979).



i
i

i
i

i
i

i
i

A credibilidade política na sociedade mediatizada 137

grupos focais e soundbites; o uso de consultores políticos exter-
nos (publicitários, jornalistas e especialistas em sondagens) para
auxiliar na condução das campanhas; um foco crescente na cam-
panha nacional; uma deslocação para campanhas mais centradas
na personalidade do que nas questões; uma redução do nível de
interação direta entre votantes e políticos à medida que as cam-
panhas passaram a ser crescentemente conduzidas em estúdios de
televisão.

Sublinhe-se, desde logo, a referência que os autores fazem à televisão. De
facto, por muito importantes que tenham sido ou sejam hoje os outros media,
a televisão torna-se, sobretudo a partir dos anos 60 do século XX, no media
mais relevante em termos de comunicação política. Mesmo com a emergência
de uma “terceira idade da comunicação política” (Blumler e Kavanagh, 1999,
p. 213 e ss), que se verifica a partir dos anos 90 e é “marcada pela prolifera-
ção dos principais meios de comunicação, abundância de media, ubiquidade,
alcance e celeridade”; mesmo com todas as transformações da ecologia me-
diática, com os blogues, as redes sociais e etc., a televisão, nas suas múltiplas
versões de canais abertos, canais por cabo, canais all news, canais na internet,
etc., continua a ter hoje o papel central como meio de comunicação política.

Não admira, assim, que há alguns anos atrás os analistas da política e dos
media em Portugal tenham assinalado, não sem alguma ironia, o facto de dois
ex-parceiros de comentário político televisivo, Pedro Santana Lopes e José
Sócrates, terem chegado, sucessivamente, ao cargo de primeiro-ministro. O
acontecimento devia, de facto, ser assinalado, na medida em que ele represen-
tava, na sociedade portuguesa, a consagração definitiva da mediatização da
política e, mais particularmente, do papel da televisão nesse processo.

Uma das grandes vantagens da televisão como meio de comunicação po-
lítica reside no facto de que, ao contrário dos outros media, ela permite uma
espécie de diálogo direto – de olhos nos olhos, por assim dizer – entre o po-
lítico e aqueles a quem ele se dirige. Isso dá, ao destinatário, a impressão
(ilusória) de que o político se dá como um todo, como a pessoa que é, ou pre-
tende mostrar que é. Diferentemente da televisão, os outros meios ou dão a
ver mas não são diretos (as fotos, os vídeos, os filmes), ou são diretos mas não
dão a ver (a rádio, os textos de jornais e revistas).
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É certo que esse mostrar é sempre preparado e como tal “artificial”; que,
por outras palavras, se dá a ver uma forma que pode nada ter a ver com o
conteúdo. No entanto, controlar a forma – fazer a “gestão das impressões”
(Goffman, 1959) – em televisão é, em geral, uma tarefa extremamente difícil,
e que pode tornar-se catastrófica nos casos em que o meio torna patente a
contradição ou o desacordo entre a forma e o conteúdo, entre o parecer e o ser.
A impossibilidade de controlar a forma deriva da própria especificidade do
meio: não apenas a imagem em movimento mas uma imagem que aquele que
é objeto dela não consegue controlar, nem no direto nem nas gravações – com
a agravante destas poderem ser repetidas quantas vezes se quiser, amplificando
as eventuais falhas e lapsos.

Exemplos conhecidos e mais ou menos recentes no caso português são os
de António Guterres, o competente, a enganar-se nas contas; ou Cavaco Silva,
o atleta, a desmaiar durante um discurso ou a engasgar-se a comer um bolo;
ou Santana Lopes, o azougado, a atrapalhar-se com o discurso de tomada de
posse como primeiro-ministro...

Por isso mesmo, o que essencialmente caracteriza a televisão não é trans-
formar em divertimento todo o discurso público (Postman, 1985) ou em bana-
lizar tudo aquilo de que trata (Bourdieu, 1996) – mas em conferir um estatuto
ontológico à aparência. De facto, a televisão é uma máquina de transformar a
aparência em realidade, o parecer em ser, o fenómeno em essência. “Diz-me
o que pareces e dir-te-ei quem és”, tal é o seu verdadeiro lema.

Estratégias de credibilização política na sociedade mediatizada

Nas sociedades anteriores às sociedades mediatizadas que são as nossas, a
credibilização passava, no essencial, pelo discurso presencial, construído e
apresentado de acordo com as fases e os princípios formulados pela retórica
clássica.6

Apesar das adaptações e acrescentos que a retórica foi sofrendo ao longo
da história, nomeadamente a sua deslocação progressiva de uma retórica da
argumentação ou filosófica para uma retórica do estilo ou literária, ou as suas

6 Partes da arte retórica: invenção, disposição, elocução, memória e ação (inventio, dis-
positio, elocutio, memoria, pronuntiatio). Partes do discurso: vão de quatro, em Aristóteles
(proémio, narração, prova e epílogo) a seis, na tradição posterior (exordium, narratio, partitio,
confirmatio, refutatio, peroratio).



i
i

i
i

i
i

i
i

A credibilidade política na sociedade mediatizada 139

metamorfoses em homilética, na Idade Média, em epistolografia, na Idade
Moderna, ou arte do estilo, na Idade Contemporânea, no que se refere à ques-
tão da credibilidade a situação não se alterou radicalmente até ao aparecimento
das sociedades mediatizadas.

Assim, o que agora aqui nos interessa é pensar a seguinte questão: que
alterações introduzem os media e a mediatização naquilo a que chamamos
o processo de credibilização política, isto é, no processo através do qual um
agente político adquire ou aumenta a sua credibilidade junto dos cidadãos/
eleitores e, por consequência, a confiança destes em relação a si? Ou, co-
locado de outra forma: como é que, nas sociedades mediatizadas, o agente
político procura representar-se perante os cidadãos/eleitores como credível,
isto é, competente, honesto e empático?

Ressalve-se, desde logo, que esta nossa pergunta não implica que, nas
sociedades mediatizadas, a questão da credibilidade política não continue a
colocar-se em ambientes de comunicação presencial e face a face. Estes con-
tinuam a ser importantes, algumas vezes mesmo decisivos, na atividade polí-
tica: no parlamento, no congresso partidário, no debate com os adversários,
etc.. No entanto, mesmo nestes casos, o que acontece presencialmente e face a
face é determinado, muitas vezes, pela preocupação com a sua mediatização;
é aquilo a que poderíamos chamar uma comunicação presencial secundária,
para parafrasearmos uma expressão de Ong (1982).

Essa mediatização leva a alterações significativas nas partes da arte retó-
rica7 e, assim, no discurso persuasivo. São essas alterações que analisamos a
seguir.

1) A predominância da ação ou pronuntiatio

Na retórica clássica, de raiz aristotélica, a ação – o proferir do discurso, envol-
vendo voz, gestos e postura –, é essencialmente vista como uma consequência
da composição efetuada ao longo das fases que lhe são anteriores, a invenção,
a disposição a elocução e a memória (Porter, 2008, p. 3). Em termos gerais, a

7 Partindo de uma perspetiva que não a da retórica – a do marketing político –, e que é
sobretudo prática, Duda Mendonça (2001) chega a conclusões bastantes semelhantes a algumas
das que se seguem. Veja-se, em particular, o capítulo 4, intitulado “A forma como você fala, o
jeito que você olha”, e que trata sobre a comunicação política em televisão.
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ideia parece ser a de que o discurso valerá por si, independentemente da (fraca
ou forte) figura do orador que o pronuncia.

Ora, se esta posição nunca correspondeu à verdade quando falamos de um
discurso genuinamente oral, mas apenas quando se trata já de um discurso
escrito ou de um discurso oral já domado pela escrita – aquilo a que Walter
Ong chama a “oralidade secundária” –,8 ela é ainda menos verdadeira com os
meios de comunicação assentes na imagem, nomeadamente a televisão.

De facto, com estes meios, cuja utilização persuasiva configura aquilo
a que Barthes (2002) viria a chamar uma “retórica da imagem”, o que se
passa não é apenas uma alteração no tipo de signos utilizados no discurso
– a combinação do verbal com o visual –, mas também, e sobretudo, uma
alteração da importância relativa das diversas partes da arte retórica.

Assim, na “era do visual” (Gombrich, 1982) a ação acaba por determinar,
em última instância, as outras partes, a começar logo pela invenção. Um ora-
dor, ao escolher os seus argumentos, tem logo de ter em conta a forma como
os irá apresentar visualmente ao seu auditório: no caso da televisão, de forma
curta, agradável e incisiva; na Internet, de forma estética, colorida, animada;
etc.. Neste novo ambiente, os melhores argumentos não são necessariamente
os mais lógicos ou os mais cogentes, mas os que se podem apresentar de forma
mais simples e espetacular.

Não é por acaso que Ronald Reagan, ex-actor de cinema, foi um dos mais
bem-sucedidos políticos no papel de presidente dos Estados Unidos que houve
até hoje – mesmo se, provavelmente, também foi um dos mais mal preparados
para a função. Para esse sucesso terá contribuído, de forma decisiva, Michael
K. Deaver, “o maestro dos media que deu forma à imagem pública do Pre-
sidente Ronald Reagan durante 20 anos, transformando a política americana
com o seu poderoso dom para a construção da imagem” (Sullivan, 2007). Um
maestro que, ainda de acordo com a mesma autora, “orquestrava cada aparição
pública de Reagan, encenando anúncios com um olho para as câmaras de te-
levisão e de notícias. A partir de um escritório West Wing adjacente ao Salão
Oval, Deaver fez mais do que ninguém antes dele para empacotar e controlar
a imagem presidencial.”

8 Por ‘oralidade secundária’ entende-se “essencialmente uma oralidade mais deliberada e
auto-consciente, baseada de forma permanente no uso da escrita e da imprensa”. (Ong, 1982,
p. 136).
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Como sublinham também Blumler e Cavanagh (1999, p. 214), para os
maiores partidos, “Como parecerá nos media? é sempre a questão que é co-
locada no estádio inicial da tomada de decisões.”

Por via desta importância determinante da ação, a própria memória – a
memorização do discurso a pronunciar ou, pelo menos, dos principais argu-
mentos a utilizar – volta a assumir um papel que tinha deixado de ter à medida
que a retórica foi assumindo formas escritas. Recupera-se, assim, a arte clás-
sica da memória que, como refere Yates (1999, p. 2), “pertencia à retórica
enquanto técnica através da qual o orador podia desenvolver a sua memória,
o que lhe permitiria proferir longos discursos, de memória, com uma precisão
infalível.”

2) A simplificação do discurso

Das quatro divisões que distingue no discurso na retórica clássica – proémio,
narração, prova e epílogo -, Aristóteles considera que apenas duas são indis-
pensáveis em qualquer discurso e, máxime, no discurso político/deliberativo:
a exposição da tese que queremos provar (”narração”) e a prova (argumenta-
ção) para o fazermos.9 Note-se, ainda, que Aristóteles inclui a “refutação” na
própria prova/argumentação.

Tal como na Grécia do tempo de Aristóteles, também nas sociedades con-
temporâneas a atividade politica tem um caráter agonístico que é levado ao
extremo, vendo-se cada intervenção ou cada debate como um verdadeiro com-
bate em que a refutação dos argumentos do adversário acaba por ser mais
importante do que a afirmação dos seus próprios argumentos.

No entanto, os media, e em particular a televisão, tendem para a concentra-
ção e a simplificação das questões em discussão, bem como dos argumentos e
contra-argumentos que para a mesma são mobilizados. Dito de um modo mais
elementar, a tarefa do político é tornar simples o complexo, permitir que todos
percebam o que está em jogo. Um cidadão pode nada perceber de economia
e finanças, mas perceberá certamente os efeitos básicos de um aumento dos
impostos que paga ao Estado.

Daí que o recurso à frase curta, à fórmula estereotipada e ao soundbite se
torne praticamente um imperativo – e um imperativo a que não só é concedido

9 “São duas as partes do discurso. É forçoso enunciar o assunto de que se trata e depois
proceder à sua demonstração.” (Aristóteles, 1414a).
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cada vez menos tempo mas que é também cada vez mais mediado pelos jorna-
listas, que se recusam a ser meros ecos dos políticos (Hallin, 1992).10 Sobre
as razões desta situação, Hallin (1992, p. 17) observa que “Espera-se que o
moderno jornalista de televisão seja mais ativo quer como analista político
quer como produtor televisivo, e o soundbite de 10 segundos emerge desta
conjunção.”

O discurso político acompanha, assim, algumas das tendências que Re-
boul deteta na propaganda e na publicidade veiculadas pelos meios de comu-
nicação de massas, nomeadamente a brevidade e a substituição do argumento
pela fórmula (“Omo lava mais branco”, “O Partido X é o partido dos po-
bres”), o reforço dos elementos linguísticos com elementos extralinguísticos,
nomeadamente os audiovisuais, decisivo em eventos como os comícios ou os
congressos (Reboul, 2004, pp. 85-7).

3) A preparação do improviso

O discurso político é um discurso que, sobretudo quando improvisado, exige
muita preparação prévia. Dada a enorme complexidade da política e das suas
questões no mundo atual, essa preparação prévia mobiliza hoje todo um con-
junto de profissionais que vão desde os diversos tipos de assessores técnicos
(económicos, financeiros, médicos, ambientais, etc.) aos assessores de im-
prensa, aos assessores de imagem, etc.. É também neste contexto que deve ser
incluído o papel das agências de comunicação e dos variados especialistas em
“publicidade e relações públicas”, particularmente importantes em épocas de
campanha eleitoral.

No seu conjunto, todos estes elementos apontam para a – e decorrem da –
profissionalização da política, já referida atrás. Essa profissionalização pode
ser resumida agora, em termos gofmannianos, dizendo que o homem político
e o seu discurso são a face visível (front stage) de todo um trabalho invisível

10 Como esclarece Hallin (1992, p. 5), “O termo [soundbite] provém originalmente da
rádio (onde é também conhecido como “atualidade”), e refere-se a um segmento de filme ou
gravação, incluído numa notícia, que mostra alguém a falar.”. De acordo com o estudo do
autor, baseado na análise de uma amostra de notícias televisivas do noticiário da noite sobre as
eleições presidenciais estadunidenses, entre as eleições de 1968 e 1988 o tamanho médio do
soundbite terá diminuído de 43 para 9 segundos.
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(back stage) e coletivo, feito de uma forma cada vez mais científica e sistemá-
tica.

A preparação do discurso é particularmente importante em certos momen-
tos-chave, como é o caso dos debates políticos televisivos, que nos dão uma
ilustração perfeita desta característica do discurso político. O que nós teles-
pectadores vemos, no debate, é o político e o seu discurso; mas, fora da nossa
visão, antes do debate, durante o debate, nos intervalos do debate, existe toda
uma máquina que prepara, observa, avalia e corrige o discurso do político.

Se falamos aqui em “improviso” para caraterizar o discurso político, isso
não é por acaso. Em política – e, em geral, no discurso que se pretende per-
suasivo – a impressão do improviso é crucial. Praticamente em nenhuma si-
tuação de persuasão é aconselhável, mesmo quando é possível, ler um texto
escrito: seja porque a leitura não tem a vivacidade e a presteza da oralidade,
seja porque ela não permite ao orador introduzir argumentos ou percursos ar-
gumentativos não previstos, seja ainda porque ela dará a impressão de que o
orador não está bem seguro do que pretende dizer, pelo que teve de o escrever.

Daí que, como referíamos na alínea anterior, o político tenha de ser, tam-
bém, um homem de memória, isto é, que consiga memorizar o seu discurso
– argumentos, contra-argumentos, percursos argumentativos – de uma forma
tal que possa proferi-lo com o máximo à-vontade e flexibilidade. Concorda-
mos, neste aspeto, com a posição de Valente (2014), quando afirma que “se
fosse obrigado a escolher uma única qualidade para o “político-na-televisão”,
escolhia a confiança em si.” Assim, depois de séculos de domínio da “memó-
ria artificial” da escrita e da imprensa e na era das máquinas da memória,11 a
retórica volta a colocar em primeiro plano a ars memoriae, isto é, a memória
humana e a capacidade humana de memorização.12

É claro que, no caso da televisão, em certas circunstâncias específicas –
quando se trata de um discurso na primeira pessoa, de “olhos nos olhos”, como
habitualmente se diz – se pode prescindir em parte da memória, recorrendo ao

11 "[. . . ] no mundo antigo, desprovido de imprensa, sem papel para tomar notas ou digitar
lições, a memória treinada era de vital importância.” (Yates, 1999, p. 4)

12 A técnica de memorização dos lugares e das imagens (loci e imagines) usada pelos re-
tóricos romanos, que a terão herdado dos gregos e cuja origem a tradição atribui ao poeta
Simónides de Ceos (séculos VI-V a.C.), aparece descrita em três fontes principais: Ad Heren-
nium, anónimo, De oratore, de Cícero e Institutio oratorio, de Quintilamo (Yates, 1999, pp.
1-2).
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teleponto; no entanto, mesmo neste caso se exige um certo treino e uma certa
memória para ler com naturalidade e fluidez, sob pena de se dar a impressão
de que se está a recitar um discurso fixado de forma rígida.

4) A personalização da política

No espaço público atual, o logos – os argumentos racionais – vai perdendo
importância, sendo cada vez mais substituído pela ficção, pelas narrativas mais
ou menos míticas que têm como heróis os chefes políticos, cujo caráter se
procura exaltar – mesmo, e sobretudo, quando se pretende mostrar que se trata
de heróis comuns, de homens como qualquer um de nós, de um dos “nossos”.

A própria lógica dos media noticiosos obriga a isso. De facto, se como diz
Gans (1979, p. 70), “A consideração mais básica de formato, partilhada por
todos os media noticiosos, é a de que as notícias se tornam adequadas apenas
quando são transformadas numa história”, então os partidos/candidatos não
podem deixar de construir histórias e criar eventos que sejam dignos de relato
nos media, de preferência com boas imagens/fotos/vídeos.

Procura-se, assim, suscitar o pathos – a simpatia em relação aos “nossos”
e a antipatia em relação aos “outros” –, para o que também contribuem gran-
demente os ataques ad hominem e os fear appeals que os agentes políticos
dirigem frequentemente uns aos outros.

O que assim se esquece, de forma voluntária ou não, é a ideologia e o pro-
grama de ação do partido, mais suscetíveis de causar fenómenos de rejeição
em relação a partidos cada vez mais catch all (Kirchheimer, 1966), cujo lema
é a ascensão ao poder, seu e das suas clientelas.

Um exemplo recente da importância que os políticos e os seus assessores
atribuem à empatia foi protagonizado pelo líder trabalhista inglês Ed Mili-
band que, de acordo com uma notícia do The Sunday Times, terá contactado
um renomado especialista em autismo para o ajudar a desenvolver a “empa-
tia política” junto dos eleitores, considerando ainda que esta será ” uma das
virtudes mais subestimadas” em política (Shipman, 2014, 27 de julho). Esta
posição de Miliband mereceu, por parte de um dos cronistas do The Guardian,
o título/comentário de que “Política de empatia de Ed Miliband nada significa
sem políticas eficazes”, acrescentando que esta tentativa de substituir os “spin
doctors” pelos “professores de bona fide” não tem em conta que, por si só, a
empatia de nada serve: “Eu não quero um dentista que possa sentir a minha
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dor, quero um que possa removê-la. Da mesma forma, a empatia é inútil na
política, a menos que ela se combine com a compreensão para gerar políticas
eficazes”. (Baggini, 2014, 28 de julho). No entanto, o argumento de Baggini
também pode ser reescrito de outra forma: a de que a empatia é (pode ser)
um elemento decisivo em política, desde que, como sublinha o autor, ela seja
acompanhada de substância, isto é, de um programa claro e da demonstração
da competência para o levar a cabo.

Uma outra consequência da personalização do discurso político é que as
questões propriamente políticas tendem a ser transformadas em questões pes-
soais, as lutas entre programas em lutas entre pessoas, entre o líder do partido
A e o líder do partido B ou, dentro do mesmo partido, entre diferentes candi-
datos à liderança. E esta (liderança), seja nos partidos seja nos governos, tende
a tornar-se cada vez mais carismática e centrada na figura do líder, em rela-
ção ao qual os militantes e simpatizantes são convidados a demonstrar uma
confiança inabalável.

Esta questão da empatia política tem sido tratada, também, a propósito da
chamada “política da imagem”, com a qual se relaciona de forma direta, e de
que tratamos na alínea seguinte.

5) A importância da imagem

Há alguns anos, em artigo dedicado aos “prestígios da imagem”, o filósofo
português José Gil (2009, p. 30) denunciava o processo, em curso, de sub-
versão da ética da política pelo “populismo mediático”, entendendo por tal a
forma como os políticos manipulam os media e a sua imagem mediática para
seduzir os cidadão/eleitores – um processo de que, ainda segundo o autor,
o então primeiro-ministro de Itália Sílvio Berlusconi poderia ser visto como
exemplo paradigmático.

Esta posição de José Gil pode ser vista como uma variante, ou uma deri-
vação, da tese apocalítica de Giovanni Sartori (1998) da passagem do homo
sapiens (animal racional/simbólico) ao homo videns (animal vidente), que tem
(ou terá) como um dos seus efeitos principais a vídeo-política que, em última
análise, representa o fim da política.

Este tipo de posições, que tende a diabolizar quer a politica quer os media
e, em particular, a televisão, acaba por não entender nem o carácter mediá-
tico da política, nem o carácter político dos media na sociedade mediatizada
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– isto para além de cair na falácia indutivista, concluindo de um caso para
todos os outros. O mesmo é dizer que, na sociedade mediatizada, tal como é
possível encontrar exemplos de políticos caracterizados pelo “populismo me-
diático”, também é possível encontrar exemplos de políticos que dificilmente
se poderiam considerar como tal, como é o caso de Margaret Tatcher ou, mais
recentemente, de Angela Merkl.

Nas sociedades democráticas contemporâneas, altamente mediatizadas,
querer desligar a política e os políticos dos media – e, em particular, da te-
levisão - implicaria, no limite, conduzir a política e os político à invisibilidade
total e, assim, a uma impossibilidade de facto. Na verdade, para o bem e para
o mal, a política tende hoje a materializar-se como um conjunto de aconteci-
mentos mediáticos, passando-se tudo na “praça pública” que é a televisão e
já não o parlamento – que já só é visível enquanto televisão e/ou televisível.
O silêncio dos gabinetes, quando ainda existe, já só existe para ser violado e
secundarizado.

Para além disso, não podemos esquecer que, sendo o “populismo mediá-
tico” coetâneo dos media, em particular da televisão, não foram os media
a criar o populismo, que é bem mais antigo do que eles - basta pensarmos
no populismo russo e no populismo americano de finais do século XIX, no
nacional-socialismo alemão, no fascismo italiano ou no peronismo argentino
(Incisa, 1999).

Uma coisa bem diferente do “populismo mediático” é a importância que a
imagem hoje tem na relação entre os políticos e os cidadãos/eleitores. Dá que
pensar que, olhe-se para onde se olhar, os políticos contemporâneos são em
geral jovens, bem-parecidos e fotogénicos/telegénicos – o que não significa,
mais uma vez, que eles sejam apenas “imagem”, sem nenhuma substância por
trás. Pense-se por exemplo em Tony Blair ou David Cameron na Inglaterra,
Zapatero em Espanha, Sócrates ou Passos Coelho em Portugal. Independen-
temente de concordarmos ou não com as suas posições politico-ideológicas
ou com as suas medidas de governação, dificilmente podemos dizer que são
“apenas imagem”, ou que são “populistas mediáticos”.

Em particular, a telegenia – o parecer bem, o estar à vontade, o tom colo-
quial, etc. em televisão – é, hoje, um recurso fundamental do homem político;
não é que não se possa ser político sem tal recurso, mas ser-se-á político de
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uma forma muito mais difícil.13 Compreende-se, assim, que Cavaco Silva,
na altura em que era primeiro-ministro e manifestava, publicamente, a pouca
importância que alegadamente concedia aos media, tivesse mandado corrigir
a falha que tinha entre os dentes incisivos; ou que António Guterres, um po-
lítico preocupado sobretudo com as questões sociais, tivesse rapado o bigode
antes da campanha que o levou ao poder em 1995.14

Esta importância de os políticos terem uma imagem credível para que a
sua mensagem possa ser aceite pelos cidadãos/eleitores a que se dirigem pela
televisão é também confirmada pelo Elaboration Likelihood Model, de Petty
& Cacioppo (1986; 1986a; 1996). De acordo com os autores, as mensagens
persuasivas dos meios de comunicação audiovisuais tendem a ser processa-
das pelos seus destinatários pela “via periférica”, isto é, em função de aspetos
decorrentes quer da credibilidade atribuída ao orador (êthos), quer dos senti-
mentos que provocam (pathos) – ao contrário do que acontece com as men-
sagens dos meios escritos, que tendem a ser processados pela “via central”,
isto é, em função dos argumentos (logos) que utilizam. A diferença decorrerá,
essencialmente, do facto de que, não havendo tempo para analisar e avaliar
de forma cuidadosa os argumentos das mensagens áudio e audiovisuais – de-
vido ao tempo e ritmo da sua difusão –, os destinatários decidem aceitar estas
ou não em função de elementos não especificamente argumentativos, ou seja,
éticos e páticos.

O sistema mediático e os desafios à credibilidade dos políticos

Numa passagem do livro que dedicou ao tema da confiança. Luhmann acen-
tua dois aspetos que estão longe de ser evidentes para o senso comum: em
primeiro lugar, o de que há uma codificação binária confiança/desconfiança,
ou seja, que a segunda não é a mera ausência da primeira; em segundo lugar,
que quer a confiança quer a desconfiança são necessidades dos sistemas so-

13 Veja-se, a este propósito, o apêndice “S. Paulo, 1996: o triunfo da imagem” em Lima
(2002, pp. 190-214).

14 Uma decisão atribuída ao publicitário brasileiro Edson Athayde, que dirigiu a campanha
que levou Guterres a primeiro-ministro em 1995, mas que este nega (Athayde, 2007, 11 de
novembro). Acrescentarei, ainda, que em minha opinião esta foi a melhor campanha política
havida em Portugal desde 1974 até hoje.
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ciais, traduzindo-se a desconfiança na instituição de sistemas de supervisão.
Como diz o autor,

[. . . ] um sistema de alta complexidade, que necessita de mais
confiança, também necessita, ao mesmo tempo, de mais desconfi-
ança e, portanto, deve institucionalizar a desconfiança, por exem-
plo na forma de supervisão. Consequentemente, a racionalidade
do sistema não pode atribuir-se apenas à confiança. Está antes
num nível que inclui tanto a confiança como a desconfiança, quer
dizer, na esquematização binária de uma relação mais primitiva
com o mundo, nas alternativas estruturadas da confiança e da des-
confiança. (Luhmann, 1996, p. 155)

Dos sistemas de supervisão, o mais importante – porque supervisiona tam-
bém os outros sistemas de supervisão – é, seguramente, o sistema dos media
noticiosos, a que justamente se tem atribuído uma função de watchdog (Fro-
omkin, 2013).

Tendo em conta essa função de supervisão e de controlo, Quéré (2005)
chama aos media noticiosos “dispositivos de confiança”, atribuindo-lhe dois
papéis fundamentais: reduzir “a incerteza sobre os comportamentos das insti-
tuições e dos seus agentes” e dissolver “a opacidade do exercício dos poderes”
(p. 189). Ora, para exercerem este duplo papel e, assim, instaurarem a con-
fiança, devem eles próprios merecer a confiança por parte dos cidadãos: “tal
é o primeiro paradoxo da confiança num regime democrático. Diz respeito,
em primeiro lugar, aos media.” (Quéré, 2005, pp. 188-9). Um segundo para-
doxo, anotado por Quéré – na linha, aliás, da tese de Luhmann –, é o de que o
objetivo destes “dispositivos de confiança” é institucionalizar a desconfiança,
e não a confiança – que, sendo essencialmente ética e pessoal, é impossível
institucionalizar – de tal modo que podemos confiar nos agentes e nas insti-
tuições em relação aos quais os media não nos conseguiram apontar, até ao
momento, razões para desconfiar:15 Conclui-se, assim, que a desconfiança é
“tão essencial à democracia como a confiança, e, deste ponto de vista, ela não
é o contrário da confiança, mas antes aquilo que a torna possível.” (Quéré,
2005, p. 189).

15 Temos aqui uma espécie de aplicação do princípio da falsificabilidade de Popper à questão
da confiança.
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Deste modo, as estratégias de credibilização política através das quais os
agentes políticos procuram assegurar a confiança dos cidadãos são sistemati-
camente contrariadas pelas estratégias de desconfiança dos media noticiosos.

Não admira, assim, que no estudo de Hallin sobre as notícias televisivas
das campanhas presidenciais estadunidenses entre 1968 e 1988, citado atrás,
se conclua que os resultados empíricos “mostram que o tom negativo se desen-
volveu em simultâneo com o soundbite de 10 segundos: em 1968, as histórias
positivas e negativas tinham mais ou menos a mesma frequência; contudo,
a partir de 1980 predominaram claramente as histórias negativas.” (Hallin,
1992, pp. 14-15). Parece-nos fora de dúvida que esta tendência se tem vindo
a acentuar até aos nossos dias; e, ainda, que ela pode aplicar-se às notícias
sobre a atividade política em geral, e não apenas às referentes especificamente
às campanhas eleitorais.

A própria deontologia profissional impele os jornalistas a resistir a trans-
formar-se em mera caixa-de-ressonância do sistema político, lutando pela sua
autonomia a partir de valores como a verdade, a imparcialidade, a objetividade
e o interesse público. Assim, referindo-se aos jornalistas e políticos britâni-
cos – mas podendo generalizar-se a outros contextos –, Blumler e Kavanagh
(1999, p. 215) descrevem a situação do seguinte modo:

Afinal de contas, o ideal de publicidade do partido é formatar o
ambiente noticioso de modo a que os jornalistas sejam levados a
focar-se apenas em tal e tal questão ou tema, ou nesta mensagem
acerca disto, e naquele porta-voz sobre aquilo. Pela sua parte,
contudo, os jornalistas não apreciam ter as suas escolhas noticio-
sas severamente estreitadas por aqueles cujas atividades se supõe
cobrirem. O sentido do seu próprio profissionalismo – no qual
a autonomia e a independência figuram de forma proeminente –
leva-os a procurar formas de deixar a sua marca nas história polí-
ticas.

Em termos do discurso jornalístico sobre o sistema político, podemos di-
zer que o primeiro funciona numa espécie de simetria do segundo. Assim,
ao predomínio da apresentação, da personalização e da imagem – em vez das
ideias e dos programas – por parte do sistema político, corresponde o dis-
curso jornalístico com estratégias que, incidindo também sobre estes mesmos
aspetos, tendem a mostrar as falhas e contradições dos políticos.
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As críticas aos políticos tendem a transformar-se em verdadeiros ataques
ad hominem, privilegiando a denúncia do escândalo, da falcatrua, do delito e,
de forma mais geral, sublinhando a contradição entre o que se diz e o que se
faz, o que se pretende ser e o que se é – numa espécie de ilustração continuada
do ditado popular “Quem o alheio veste, na praça o despe”. Por vezes em
pequenas coisas, mas também nas grandes: o político que corre todos os dias
de manhã e nunca fuma em público (públicas virtudes) mas que, depois, acaba
por fumar no avião (vícios privados); o político que, para não parecer (ser)
mais baixo que a sua esposa, manda aumentar de forma absurda os tacões
dos seus sapatos; ou, ainda, aquele que, pregando a competência e o rigor,
faz uma licenciatura frequentando apenas algumas cadeiras. . . (Os exemplos
poderiam multiplicar-se à exaustão).

Verifica-se, deste modo, uma deslocação das questões políticas do campo
propriamente da política – das ideias, dos programas – para o campo da ética,
do carácter do político, colocando a ênfase da ação político-partidária em te-
mas como a verdade, a honestidade, a credibilidade, etc. dos políticos – ou,
em termos retóricos, uma deslocação do campo do discurso propriamente dito
(a “mensagem”) para o do orador (a “fonte”).

Daí que, precisamente, as questões da credibilidade (do orador) estejam
sempre em primeiro plano. Deste modo, sistema político e sistema mediático
noticioso agem e retroagem um sobre o outro, sem se poder determinar já qual
deles é “causa” e qual deles é o “efeito”.

Paradoxalmente – ou talvez não, dada a causalidade circular que aqui está
em jogo -, o sistema mediático noticioso critica o sistema político por fazer um
tipo de discurso que é o único que o sistema mediático noticioso admite como
possível e a que admite dar visibilidade. Como diz, mais uma vez, Hallin
(1992, p. 17), “a forma moderna das notícias da TV incentiva exatamente o
tipo de campanha assente em frases lineares e imagens simbólicas – que os
jornalistas condenam.”

A explicação para essa causalidade circular em que o sistema mediático
noticioso e o sistema político se abraçam no mesmo abraço residirá, certa-
mente, no facto de os meios de comunicação se encontrarem cada vez mais
submetidos à lógica da venda das audiências às agências de publicidade e de
marketing, a cujos ditames os partidos e candidatos acabam também por se
submeter (Carvalho, 2014).
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Considerações finais

A análise que acabámos de fazer acerca do sistema político e das suas relações
com o sistema mediático revela o verdadeiro paradoxo em que assenta a soci-
edade atual: o de que o aumento da confiança só pode ser conseguido através
de um aumento da desconfiança. Que se considere isso como o custo a pagar
pelo aumento da complexidade, como o faz Luhmann, pode aceitar-se. Resta
saber, no entanto, se as sociedades sobrevivem para além de um certo limiar
de desconfiança; se, como diz Simmel (1906), a sociedade moderna não exige
um mínimo de “crédito”.

O que queremos dizer, com isto, é que se a desconfiança no sistema polí-
tico for crescendo até limites inimagináveis, o próprio sistema político estará
condenado ao insucesso e mesmo à implosão – pela falta de participação dos
cidadãos e, assim, da sua própria legitimação. Os crescentes níveis de abs-
tenção eleitoral são, certamente, um dos indicadores mais fortes dessa falta
de confiança, a que se juntam os dados de sucessivas sondagens aos cidadãos
sobre a qualidade da democracia, considerada cada vez mais deficiente.

A consequência dessa falta de confiança pode ser a generalização da “ci-
dadania insurgente” de que nos fala James Holston (2007, 2009), dos movi-
mentos políticos de cidadãos sem partidos (o “Que se lixe a troika”, em Portu-
gal, ou os “Indignados”, em Espanha), ou mesmo dos tumultos que explodem
em muitas das nossas cidades (os “rolezinhos” no Brasil e as suas réplicas
recentes em Portugal). O problema é que todos eles são fenómenos de curta
duração, muitas vezes violentos, sem capacidade de articulação da sua ação no
tempo e quanto aos objetivos. A sociedade política – a polis – corre, assim, o
risco de se transformar numa aglomeração de indivíduos e tribos, submetidos
ao princípio hobbesiano da guerra de todos contra todos.

A espiral de desconfiança só pode ser travada se, numa lógica preventiva,
o sistema político instituir e/ou aprofundar os mecanismos de transparência
(accountability) e de responsabilidade (responsivness) que permitam que os
cidadãos se transformem de “insurgentes” – isto é, cidadãos que usavam a pa-
lavra “cidadão” para significar “alguém com quem o falante não tinha relação
significativa, um outro anónimo, um Zé Ninguém – uma pessoa, de facto, sem
direitos” (Holston, 2007, p. 4) – em cidadãos ativos, participativos e reivindi-
cativos dos seus direitos, mas também conscientes dos seus deveres.
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Retórica da Novilíngua

Tito Cardoso e Cunha
Universidade da Beira Interior

1. Da “Vida Activa” ao “Mercado de Trabalho”

Tempo houve em que o discurso dirigido a um jovem – ou mesmo o discurso
proferido por ele próprio – sobre o seu futuro usava como expressão consa-
grada a passagem à “vida activa”.

Entendia-se por aí que no período antes desse rito de passagem o jovem
se preparava, isto é se educava para uma vida em que a acção era o mais
determinante. Antes da acção havia a reflexão em que consistia todo o projecto
educativo.

Hoje será mais fácil ouvir falar, em vez de “vida activa”, de “mercado de
trabalho.” Esta expressão tem um significado radicalmente diferente e exprime
uma conceptualização da vida oposta à anterior. Em vez de “vida” temos
“mercado” e em vez de “acção” temos “trabalho.”

O trabalho (palavra que pretende designar a acção humana produtiva de
valor) é concebido como mercadoria e, enquanto tal, objecto do troca, compra
e venda.

As pessoas já não se preparam, nomeadamente nas universidades, para a
existência activa (que quer também dizer sociável) mas antes para a mercan-
tilizar a sua acção enquanto trabalho, isto é acção mercantilizada.

Daí se segue, segundo o princípio da sistematicidade metafórica, que toda
a concepção possível da acção humana está enquadrada pelas noções de oferta
e procura, como toda e qualquer mercadoria.

A dimensão existencial, presente no enquadramento conceptual anterior-
mente estabelecido pela expressão “vida activa”, desaparece.

Daí que o trabalho passe a ser algo que se “tem” ou “não tem”, “arranja”
ou “não arranja”. Ao passo que a vida “era”, ou não, “activa.” Entre o ser e
o ter está toda uma diferença metafórica que é também uma mudança quase
civilizacional, ou pelo menos societal.

Retórica e Política , 157-164
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Só que não nos damos inteiramente conta disso porque as consequências
dos diferentes enquadramentos metafóricos nos passam completamente des-
percebidos.

É esta dimensão inconsciente do discurso retórico, e das consequências
desse desconhecimento em termos de força persuasiva, que gostaríamos de
reflectir.

Sobre a “Vita activa”
Sob esta expressão Hanna Arendt designa as três dimensões primordiais

da condição humana: “labor, trabalho e acção.”
Quando hoje se ouve um jovem usar, de modo que se vê ser a expressão

“mercado de trabalho” a única que lhe ocorre para falar da sua vida futura, da
sua existência, e consequentemente ser essa a única noção de que dispõe para
pensar sobre si e o seu futuro, isso dever-nos-ia também dar razão para nos
interrogarmos.

Repare-se no que não é pensado daquilo que é dito.
Certamente que a maior parte das vezes não dizemos explicitamente tudo

o que significamos ou, pelo menos, disso não temos inteira consciência
Na expressão “mercado de trabalho” está presente a mercantilização do

trabalho, a sua reificação, a sua separação da vida como acção. Trabalho
como objecto de troca num mercado.

Está-se longe da ideia de uma acção produtiva ou criadora.
A expressão Vida Activa, pelo contrário, implicava duas coisas: a vida

como existência e o papel central nela da acção (quer dizer da sociabilidade)
como da criatividade.

Essa dimensão da criatividade na acção é sublinhada por Hanna Arendt ao
escrever sobre a natalidade (oposta à mortalidade): “... the newcomer posses-
ses the capacity of beginning something anew, that is of acting.”1

Um bom exemplo, neste contexto, de uma palavra que diz mais do que
aquilo que se pensa é a de “realização” ou “realizador” (no contexto cinema-
tográfico). Sujeito de uma acção que realiza. Isto é que torna real algo que
antes não existia, numa palavra: que cria.

Segundo Hanna Arendt, a expressão vita activa começa por traduzir a no-
ção aristotélica de bios politicos enquanto esta se distingue da bios theoreticos

1 Hanna Arendt, The Human Condition. The University of Chicago Press, 1958, p. 9.



i
i

i
i

i
i

i
i

Retórica da Novilíngua 159

isto é da vita contemplativa que se torna possível no latino otium ou no grego
skholê.

De qualquer modo, nas duas expressões que aqui nos ocupam, as palavra
trabalho e acção, embora ambos se oponham à ociosidade e à contemplação,
também se distinguem entre si. Apesar de o trabalho dever ser entendido como
uma forma de acção, no sentido criativo e existencial do termo (implicado pela
qualificação que faz da vida ou existência), a proximidade do termo mercado
na mesma expressão, limita a dimensão activa do trabalho não apenas no seu
aspecto criativo mas também na sua qualidade de vida. Isto é, o trabalho como
mercadoria é como que um esquecimento da existência enquanto vita activa.

O princípio retórico

É certo que Perelman, no seu Traité de l’Argumention,2 procura encontrar um
lugar para a retórica ao fazer a distinção entre demonstração e argumentação
considerando que a primeira, a demonstração, obedece a uma racionalidade
necessária própria da lógica formal enquanto a segunda, a argumentação, pró-
pria da retórica, procura estabelecer, pela persuasão, não o que é evidente mas
que é apenas verosímil.

A racionalidade retórica do verosímil assenta fundamentalmente na regra
dita do melhor argumento segundo a qual o auditório aceita como verosímil
tudo aquilo que resulta de um argumento conscientemente persuasivo.

De maneira semelhante também Habermas3 distingue a acção comuni-
cativa (racionalidade comunicacional) da acção instrumental (“racionalidade
instrumental incorporada na acção”, p.31) pelo uso que aquela faz da argu-
mentação persuasiva segundo a regra do melhor argumento.

Em ambos os casos, esta regra do melhor argumento exprime um conceito
de persuasão baseado no pressuposto da sua racionalidade consciente. Na
ideia do reconhecimento como “awareness.”

2 Ch. Perelman & L. Olbrechts-Tyteca, Traité de l’argumentation. La nouvelle rhétorique.
Editions de l’Université Libre de Bruxelles, 1970.

3 Definindo assim argumentação: “prosseguimento por meios reflexivos da actividade ori-
entada para a intercompreensão”, in Jurgen Habermas, Théorie de l’agir communicationnel.
Fayard, 1987. p. 41.
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O auditório, mesmo se individual e mútuo, reconhece, em plena cons-
ciência, no argumento do outro, uma verosimilhança com força persuasiva,
mesmo se variável.

O que esta visão não contempla é a dimensão inconsciente que a persu-
asão retórica pode ter quando não se fundamenta em argumentos reconhecí-
veis, isto é quando a sua força persuasiva lhe advém daquilo que lhe é des-
conhecido em termos de “un-awareness.” Não se trata aqui de uma noção de
inconsciente equiparável aquela que Freud formulou e teorizou. Esse é um in-
consciente pulsional e psicológico enquanto este inconsciente resulta apenas
do des-conhecimento, da falta de presença ao espírito.

Mas o facto de ser des-conhecimento não significa que seja ignorância
(enquanto não-conhecimento) uma vez que ele encerra um conhecimento real
que gera consequências no espírito do auditório ou interlocutor.

Um bom exemplo são as duas expressões acima mencionadas: vida activa
e mercado de trabalho. Em ambos os casos elas contêm em si significações
que não são conscientemente re-conhecíveis mas que nem por isso deixam de
ter consequências cognitivas na visão do mundo dos seus utilizadores.

Por um lado temos uma visão existencial do mundo centrada na vida como
expressão activa de um sujeito que a comanda livremente pela acção, no outro
temos uma concepção do real assente na redução da acção como trabalho, é
certo, mas reduzida a uma dimensão de mercadoria que escapa inteiramente à
autonomia do sujeito dessa mesma acção que é o trabalho.

Ambas as expressões criam, pelo seu poder metafórico de persuasão, en-
quadramentos cognitivos que passam inteiramente desapercebidos ao próprio
sujeito que os enuncia. Como àquele que o escuta.

É claro que este enquadramento cognitivo está muito dependente e limi-
tado por aquilo que enforma a mentalidade do auditório em causa. O que para
um auditório é desconhecidamente aceite como perfeitamente verosímil para
outro pode ser totalmente implausível até por ter dele plena consciência. É
aliás sabido como uma ideia é tanto mais persuasiva quanto mais desaperce-
bidamente ela é implantada no espírito do “sujeito alvo”, para usar aqui uma
expressão cara aos técnicos da publicidade, peritos em a usar.

É certo que Perelman afirma ocupar-se apenas “de meios discursivos de
obter a adesão dos espíritos: só a técnica utilizando a linguagem para persuadir
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e para convencer será examinada”4 no seu Traité. Reconhecendo embora que
“as crenças mais sólidas são aquelas que não apenas são admitidas sem prova,
mas que, frequentemente nem sequer são explicitadas5.”

Mas esse é um ponto que, assumidamente, a sua análise irá negligenciar.
E no entanto o domínio desse tipo de persuasão não há que o entregar à pura
e simples irracionalidade que parece ser, para Perelman, o destino de tudo o
que não esteja a ser enunciado pela linguagem.

Ora, a linguagem – incluindo a enunciação persuasiva – é constituída tam-
bém pelo seu próprio inconsciente, não necessariamente enunciável, tal como
aliás ela é constituída pelo silêncio que aparentemente a contraria mas sem o
qual toda a linguagem seria impossível. Também o silêncio não apenas é uma
condição sine qua non da linguagem como está embutido até no seu âmago.

Sem se calar não se pode falar. O silêncio intersticial faz parte da própria
linguagem6.

A linguagem, por sua vez, é constituída também pelo não-dito. O não-dito
conceptual é por vezes o que mais condiciona o uso metafórico da linguagem.
Pondo-nos a pensar mais do que aquilo que aparentemente conseguimos dizer.

O funcionamento deste desconhecimento cognitivo é bem descrito por Ge-
orges Lakoff7 ao apresentar a sua teoria da metáfora.

O ponto de partida é o seguinte: “O nosso sistema conceptual corrente,
nos termos dos quais nós pensamos e agimos, é fundamentalmente metafórico
por natureza.”8 Ou seja, a metáfora não está confinada à linguagem, e muito
menos à linguagem poética. Mas, ponto crucial, “o nosso sistema conceptual
não é algo de que estejamos normalmente conscientes (normally aware of)”9

Finalmente, “a essência da metáfora é compreender e experienciar uma
espécie de coisa nos termos de outra10.”

4 Op. cit., p. 10.
5 Idem, ibidem.
6 Tito Cardoso e Cunha, O Silêncio na Comunicação. Ensaio sobre uma retórica do não-

dito. MinervaCoimbra, 2004.
7 Georges Lakoff & Mark Johnson, Metaphors We Live By. The University of Chicago

Press, 2003.
8 Idem, p. 3.
9 Idem, ibidem.

10 Idem, p. 5. “The essence of metaphor is understanding and experiencing one kind of thing
in terms of another.”
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No nosso caso isso significa que podemos pensar a vida em termos de
acção, por um lado, e o trabalho – que é dela um a dimensão essencial – em
termos de mercado, isto é de mercadoria que se troca.

É claro que estas diferenças não são porventura manifestadas, explicita-
das, tematizadas quando usamos tais metáforas mas não deixam de estar si-
lenciosamente presentes no que dizemos. Ou melhor, no enquadramento con-
ceptual do que dizemos e naturalmente também no modo de agir. Preparar-se
para o mercado não requer a mesma mentalidade ou esforço do que preparar-
se para a vida e a acção em que ela se faz.

Além disso a “sistematicidade metafórica” traz também as suas conse-
quências: preparar-se para o mercado significa ter de persuadir o comprador
da mercadoria.

A diferença é abissal relativamente ao objectivo da vita activa.
Desde logo a expressão “o mercado” é ela própria o que Lakoff e Johnson

chamam uma metáfora ontológica, assim definida: “ver uma coisa não física
como uma entidade ou substância – o(s) mercado(s) – que “decidem”, ou se
“inquieta”, por exemplo).”11

Neste caso, aliás, estamos perante um exemplo não apenas de metáfora
ontológica mas, mais do que isso, de “personificação” metafórica. É o que
nos permite “compreender uma larga variedade de experiências com entida-
des não-humanas (os mercados) em termos de motivações, características e
actividades humanas12.” O mercado, enquanto metáfora ontológica, passa a
ser entendido como sujeito de motivações e actividades quase humanas. É
personificado. A pergunta, das instituições formadoras e dos formandos, por
exemplo, passa a ser: o que é que de mim “o mercado” quer, deseja ou prefere.

Ao pensarmos – e dizer-mos – a vida activa em termos de mercado de
trabalho, estamos a mudar de paradigma, ou melhor dizendo a reformular
conceitos fundamentais para a existência de cada um, encerrando-os num ou-
tro enquadramento conceptual que tem as suas diferenças práticas na acção e
de que nem sempre nos damos inteiramente conta.

Em suma, na conclusão destas breves reflexões gostaria de assinalar os
pontos relevantes que me parecem merecer uma interrogação mais aprofun-
dada.

11 Op. cit., p. 27.
12 Idem, p. 33.
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– Na consideração dos modos de persuadir postos em acção pela discur-
sividade retórica, há que ter em atenção não apenas a dimensão racional – no
sentido de consciente – da argumentação mas também os quadros largamente
inconscientes que a condicionam embora lhe escapem ao conhecimento.

Terá porventura sido isso que Perelman pressentiu ao pôr toda a ênfase no
auditório enquanto instância condicionante do orador uma vez que o que este
julga ser o real é o que mais decisivamente limita o enquadramento conceptual
delineado pelas metáforas, por exemplo.

– O outro ponto de interrogação, que aqui permanece em aberto, diz
respeito à novilíngua (expressão que como se sabe foi cunhada por George
Orwell no se romance 1984) que mereceria ser analisada na sua frenética
construção metafórica e de como ela condiciona a percepção que se tem da
realidade através do ecrã mediático, Entendido aqui ecrã no sentido de filtro
que selecciona entre diferentes modos possíveis de pensar o real ou o que quer
que seja que por isso se entende. Eventualmente a própria realidade humana
e a sua existência.

Antes da vita activa houve a vita contemplativa13, a do estudo, educação e
aprendizagem do pensamento crítico. Tudo isso se concebia como preparação
para uma futura acção – a Vita Activa – fundamentada no conhecimento que é
da ordem da contemplação.

Em contraste, a preparação que o “Mercado” prefere atem-se ao treino
de capacidades de desempenho que o mercado saberá avaliar através da sua
famosa mãozinha invisível.

Tudo isto está implícito na mudança de metáforas, nada disto é explici-
tado mas antes pressuposto impensadamente pelo uso corrente do linguajar
metafórico14.
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272.
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