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Ante rem
JOÃO MANUEL NUNES TORRÃO*

Ao iniciarmos os trabalhos do colóquio As línguas
clássicas: investigação e ensino, compete-me pronunciar as
primeiras palavras.
Desejo dirigir uma especial palavra de saudação a todos os
presentes, a começar, naturalmente, pelos nossos convidados, mas
também -

e com particular razão -

a todos os que se deslocaram à

Faculdade de Letras de Coimbra para participar neste colóquio.
Desde o momento em que começou a ser pensado no âmbito da
comissão organizadora que este colóquio apresentou a estrutura que
hoje e aqui se começa a concretizar.
Trata-se de um colóquio de línguas clássicas em que o Grego e o
Latim têm um tratamento especial, sem contudo esquecer o Português
e a Literatura Portuguesa em variados momentos da sua história.
É também um colóquio em que a investigação e o ensino

aparecem interligados, pois se é verdade que ninguém pode ensinar
aquilo que não sabe, não é menos verdade que, cada vez mais, temos de
prestar particular atenção às metodologias e às estratégias que
utilizamos na nossa prática do ensino.

* Comissão organizadora
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Daí que tenhamos dedicado uma parte substancial do nosso
tempo aos autores e temas dos programas do ensino secundário (um
total de onze comunicações), mas não tenhamos esquecido a didáctica
das línguas clássicas (com três comunicações a cargo de docentes desta
área em universidades portuguesas), nem os problemas complexos e
pertinentes que se relacionam com os manuais escolares -lembremos
as limitadíssimas opções de que dispomos no mercado livreiro
nacional; incluímos ainda um espaço reservado às novas tecnologias e
a experiências realizadas no ensino secundário. Infelizmente, a adesão a
esta última alínea ficou bastante aquém das nossas expectativas, talvez
porque nós, professores de Grego e de Latim, ainda nos sentimos um
pouco constrangidos na divulgação das nossas experiências e nos
esquecemos um pouco de quanto todos poderíamos ganhar com a
partilha das muitas coisas boas que, nesta área, se fazem por todo o
país.
Tentámos ainda enriquecer o nosso colóquio com algumas
exposições que, na sua simplicidade, poderão ajudar a despertar energias
e a reunir forças para, cada dia, tentarmos mais e melhor a favor do
ensino do Grego e do Latim.
Assim, temos em exposição material informático, material
audiovisual e trabalhos dos núcleos de estágio da nossa Faculdade;
temos ainda, graças à colaboração da União Latina, uma pequena
exposição bibliográfica de edições sul-americanas relacionadas com o
latim.
Num colóquio sobre o Grego e o Latim, não posso deixar de
dizer algumas palavras sobre a situação dos professores que ensinam
estas línguas, tanto mais que, no início deste ano lectivo, chegou a
aparecer nos jornais a indicação de que havia excesso de professores de
Grego e Latim.
Trata-se, como todos sabemos, de um falso problema; de facto,
em muitas escolas, os alunos ainda não têm a possibilidade de

8
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frequentar estas disciplinas ... por falta de professores habilitados para
as leccionar.

a que há, na realidade, é um excesso de professores colocados
no 8° Grupo/A -

teoricamente, de Português, Latim e Grego - ,

devido, por um lado, a uma desadequação entre os cursos ministrados
no ensino superior e os grupos de disciplinas no ensino secundário e,
por outro, à falta de coragem e de visão para resolver de vez este
problema que já se arrasta há demasiado tempo.
Assim, neste momento, o 8° Grupo/A do ensino secundário não
é o grupo dos professores habilitados para ensinar Português, Latim e
Grego, mas o "saco comum" aonde vão parar -

muitas vezes à força

-todos os licenciados em Línguas e Literaturas que o Ministério não
consegue enquadrar nos esquemas antiquados que ainda mantém.
Esperemos, pois, a bem do ensino e de um correcto
aproveitamento das capacidades e habilitações destes professores, que,
em breve, haja uma correcção deste sistema anómalo e obsoleto.
Um colóquio sobre As línguas clássicas: investigação
e ensino tem subjacente toda a problemática do ensino/aprendizagem
do Grego e do Latim. Não pretendemos, contudo, fornecer modelos
metodológicos acabados a ninguém - até porque defendemos que cada
professor deve construir o seu próprio método e, mais do que isso, o
deve adaptar constantemente às situações concretas dos alunos com que
está a trabalhar: queremos sim oferecer um espaço de reflexão, facultar
material de trabalho, possibilitar a troca de experiências para uma
caminhada em comum -

o que não significa em rebanho -

neste

processo de defesa da cultura clássica em que todos nos encontramos
empenhados.
Por isso, todas as sessões de trabalho serão seguidas de debate
-

que esperamos vivo e frutuoso -

e a comissão organizadora está

aberta a todas as críticas e sugestões que entendam querer fazer-nos.

9
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Esperamos que, com a participação de todos, este colóquio
possa contribuir para o enriquecimento individual de cada um dos
participantes e para a construção de um ensino do Grego e do Latim
cada vez mais activo, interessante e proveitoso para os nossos jovens e
para a nossa cultura.
A realização deste colóquio não seria possível sem a
contribuição de inúmeras pessoas e instituições.
Permitam-me que comece intra muros e refira o Instituto de
Estudos Clássicos que decidiu apoiá-lo e facilitar em tudo a sua
efectivação; uma palavra de gratidão vai também para a Faculdade de
Letras, nomeadamente para o Conselho Directivo, pelo apoio moral e
material que nos concedeu.
Entre os patrocinadores contam-se também a Secretaria de
Estado do Ensino Superior, o Banco Pinto & Sotto Mayor e, na suajá
habitual participação, a Livraria Minerva.
Imprescindível foi também a colaboração de todos os
conferencistas a quem agradeço a gentileza da colaboração e a
disponibilidade manifestada em relação à publicação das Actas.
Para terminar, não posso deixar de referir -

porque seria

cometer uma injustiça - aqueles que, trabalhando comigo, ajudaram a
pôr de pé este colóquio: os membros da comissão organizadora, Drs.
Carlos Alberto Louro Fonseca, Ana Maria Valente, Maria Teresa
Freire e Zélia de Sampaio Ventura, e os que, em tarefas de apoio,
viveram connosco as dificuldades e as alegrias que a preparação de um
colóquio como este sempre traz: Dr. João Catarino Madeira e os alunos
Jorge Garcia, Rosário Barroso e Dina Silva.
A todos o meu muito obrigado.
Só me resta expressar os votos de boa estadia em Coimbra e de
bom trabalho.

10
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Rei Édipo franqueia, assim, o limiar do Romantismo sob a

égide da tradução exegética e da interpretação teorizante, por parte do
idealismo alemã0 25 . Schelling entende a problemática da peça como a
manifestação de um conflito entre liberdade humana e força do mundo
objectiv0 26 . O herói trágico (designação tão do gosto romântico) é
para Schelling "o homem que luta contra um destino, apesar de o reconhecer inelutável, porque sente que só desse modo pode realizar a
essência da liberdade ,,27.
Na apropriação de Rei Édipo pelo Romantismo o protagonista
assume a sedução da grandeza na queda, liberdade na limitação. O que
lhe confere traços prometeicos com que o próprio Romantismo se identifica. Note-se que tais dimensões podem ainda ser pressentidas em
estudos contemporâneos sobre a tragédia de Sófocles.
Uma outra apropriação - radicalmente oposta a esta - far-se-á
na passagem para o século seguinte -

o nosso -

sob a forma de

discurso analítico acerca dos estratos do ego. Freud, baseado numa falsa
leitura da situação do protagonista sofoclian0 28 , que agiu em plena
ignorância, vê na peça a encenação de um conflito típico do
desenvolvimento da sexualidade infantil. Conflito esse determinado
pela atracção pelo progenitor do sexo oposto, enquanto a relação com o
progenitor do mesmo sexo é marcada pela identificação ou rivalidade.
Os versos que serviram de apoio a Freud são, para mais, proferidos por
Jocasta (981-982)29:

25 A prática da tradução a par da composição dramática sobre o tema
virá a verificar-se, mais tarde, com Hofmannsthal e Cocteau.
26 Veja-se o trabalho atrás citado de A. Schmitt.
27 As palavras são de Bevilacqua, op.cit. p.48.
28 Veja-se P. Vernant,"Oedipe sans complexe", Mythe et pensée
chez les Grecs, Paris, Maspero, 1961.
29 O que deu azo a uma oportuna e irónica observação de Frederico
Lourenço na sua recensão, editada no jornal O Público, à nossa tradução de
Rei Édipo (Lisboa, Edições 70, 1991): a falar-se de complexo não se
deverá falar em complexo de Édipo, mas em complexo de ·Jocasta.
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muitos foram já os mortais que em sonhos a sua mãe se uniram.
A interpretação freudiana. cuja presença se detecta em vários estudos sobre a peça, criou, porém, novos estímulos inspiradores, na recepção dramatúrgica de Rei Édipo, desta feita longe do titanismo
romântico. Em causa estão os impulsos obscuros, que remontam a
uma infância esquecida, a determinar e limitar o comportamento ou a
iluminar o abismo de espaços que nos estão proibidos e nos ameaçam.
Os laços de sangue são laços de amor e laços de morte. E vinculam-nos
desde a origem
O motivo do sangue, na sua complexidade simbólica, aparece
repetidamente em Hugo von Hofmannstahl30 . O dramaturgo, que compôs a peça Édipo e a Esfinge quando as teorias freudianas começavam
já a ganhar adeptos, centrou a acção naquilo que em Sófocles é acção
passada - o parricídio e a consumação do incesto, na fase de ascensão
do filho de Laio.
A cena da consumação do incesto é também escolhida como um
dos pontos vitais da Máquina Infernal de Jean Cocteau, escrita em
1934, sete anos após a tradução em resumo do original sofocliano, vertida por sua vez para latim por Daniélou para ser musicada por
Stravinsky. Em Hofmannstahl o itinerário havia sido inverso -

da es-

crita de uma peça original, o dramaturgo partiu, fascinado pelo modelo
grego, para a sua tradução, alguns anos mais tarde.
A estreiteza de dimensões destes Édipos é assumida e decorre,
naturalmente, do que dissemos sobre a nova sensibilidade ao mit0 31 .
Por ela a dramaturgia edipiana se liberta da grandeza e perfeição do mo30 Esta informação foi-nos cedida pelo Professor L. Scheidl, a quem
exprimimos a nossa gratidão, bem como pelos elementos bibliográficos
que gentilmente nos cedeu.
31 Discordamos, pois, em termos globais, da tese de degenerescência nas imitações de Rei Édipo, que C. Astier parece defender em Le
mythe d'Oedipe, Paris, 1974, apoiando Kerényi como, de Festo, a autora
confessa.

81
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delo, porque olha em direcções que não podiam estar no horizonte de
Sófocles. De notar, nesta linha - e deixamos de fora o Édipo
neoclássico de André Gide -, uma das melhores peças do nosso século
inspiradas no drama grego em questão: António Marinheiro ou o Édipo

de Alfama, de Santareno.
O autor soube combinar, com toda a tensão e atracção fatal do
par incestuoso, elementos de prenúncio e ironia trágica existentes no
original sofocliano e vertidos com mestria numa linguagem cultural
específica, de um ambiente que nos é familiar: o da superstição e
fatalismo - do fado 32 . A peça vale por si, mesmo sem ter presente o
modelo helénico.
Milénios volvidos, múltiplas apropriações determinadas pela
multipl~cidade de situações históricas do leitor, do espectador, do dramaturgo, do tradutor hermeneuta, do filósofo, Rei Édipo continua a

oferecer-se como um espelho paradigmático ao qual o homem se interroga sobre determinantes várias da sua condição, buscando-se a si
mesmo. Tal como o Coro da peça sofocliana no último dos estásimos,
ao reflectir sobre o espectáculo da sorte de Édipo: aparência e verdade,
ventura fictícia e miséria assumida, grandeza e limite - um itinerário
sentido e confessado como paradigma da nossa condição.

32 Sobre o mito em Bernardo Santareno veja-se, por exemplo,
M. Aparecida Ribeiro, Mitogêflese fiO teatro de Bemardo Safltareflo,
Rio de Janeiro, 1981. Quanto ao trágico em Santareno veja-se, da mesma
autora, "Catarse e sublimação: a violência conservadora",
Tempo Brasileiro , 58, 1979,33-42, bem como J. o. Barata, "A presença
do trágico em Bernardo Santareno" , Biblos, 66, 1990, 203-243.
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NO BIMILENÁRIO DA MORTE DE HORÁCIO:
HORÁCIO EM PORTUGAL NO SÉCULO XVI
AMÉRICO DA COSTA RAMALHO*

É meu propósito nesta evocação de Horácio, principiar com algumas considerações gerais, para tratar seguidamente, de modo sumário, a presença de Horácio no Século XVI português e, em particular,
fazer uma breve análise das versões de André Falcão de Resende, poeta
não estudado ainda, tanto quanto julgo saber.
Quinto Horácio Flaco faleceu em 27 de Novembro de 8 antes de
Cristo, alguns meses depois do seu amigo Mecenas. Entramos assim
no segundo milénio depois do desaparecimento de ambos.
A bibliografia internacional de Horácio é imensa. Nas grandes
bibliotecas, as fichas sobre Horácio são milhares, situação apenas
comparável na Literatura Latina com a de Cícero ou Virgílio.
Sobre Horácio em Portugal, o assunto está aparentemente estudado por D. Marcelino Menéndez y Pelayo. Mas o seu livro Horacio en

Espana, onde Portugal fica reduzido a uma pequena província de
Espanha, foi escrito sobre o joelho, com informações enviadas por
D . Gumercindo Laverde , um professor galego , amigo de
D. Marcelino.
O livro peca por omissões e juízos precipitados.

* Universidade de Coimbra.
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E é tempo de que alguém escreva um verdadeiro Horácio em

Portugal.
Hoje, Horácio é quase ignorado na cultura portuguesa, a não ser
dos poucos estudantes que são forçados a traduzir meia dúzia de Odes ou
alguns trechos das Sátiras ou da Arte Poética nas Faculdades de Letras;
ou ainda, lembrado, graças ao prestígio que veio dar ao poeta romano a
circunstância de Fernando Pessoa o ter lido e, uma vez pelo menos,
traduzido, aliás, para inglês. 1 Uma excepção, todavia: recentemente em
Coimbra um grupo de estudantes de Clássicas formou um conjunto
musical que canta carmes de Catulo e odes de Horácio com grande êxito
entre os novos.
Mas no século passado, a sua presença era ainda viva, por
exemplo, na reminiscência saudosa de Almeida Garrett, que mais de
uma vez o traduziu: " O meu Horácio, o meu velho e fiel amigo
Horácio! Deve ser um prazer régio ir lendo pela Via Sacra fora aquela
deliciosa Sátira, creio que a nona do livro I:

[bam forte saera uia, sieut meus est mos,
nescio quid meditans nugarum
Deve ser maior prazer ainda, muito maior, do que beijar o pé ao
Papa. Parece-me a mim, mas como eu nunca fui a Roma .. ." CViagens

na Minha Terra, cap. XXVI).
Só que Almeida Garrett, citando de cor, se enganou. Não é

[bamforte Saera Via ... mas [bamforte Via Saera ... A primeira versão
deixa o verso errado.
E no final do século, não é das menores surpresas a da leitura
das Memórias do Mata Caroehas, do pitoresco cronista da boémia
coimbrã Antão de Vasconcelos

CE tune Vaseoneellibus, como a si

'próprio chamou na sua disse~,tação de Direito Romano em latim), ver a

1 A ode V do Livro I, Quis multa gracilis. Cf. A. Costa Ramalho,
"Horácio, Falcão de Resende, Milton e Pessoa", Humallitas, XXXIX-XL,
Coimbra, 1987-1988, p. 267-274 .
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maneira fácil e a propriedade com que o boémio cita compenetradamente Horácio.
Entretanto, hoje com a mudança de mentalidade operada nestes
anos de liberdade de costumes, um aspecto dos seus versos será olhado
-

penso eu - com menor rigor censório.
Refiro-me à naturalidade com que Horácio aborda as questões re-

lacionadas com o sexo que devem ter chocado mais do que um leitor de
outrora.
Hoje, Horácio parece-nos comedido, e até moralizador, por
exemplo, ao proclamar a superioridade estética da mulher fácil e descomprometida, a hetera de túnica transparente, sobre a matrona romana
coberta da stola até aos pés e da palla pelos ombros. Superioridade estética da escrava ou liberta que se exibiam nuas ou quase, e também vantagem social. Graças à puella de costumes livres ficava mais segura a
mateifamilias, menos sujeita a cometer adultério, porque menos assediada, e respeitavam-se as conveniências.
Era a Pax Romana, à escala do cidadão comum, na vida de todos
os dias ...
Depois, as mulheres de Horácio, que nunca casou (e não seria
difícil explicar porquê), são todas de nomes estrangeiros, gregos e outros, Lídia, Cloe, Glícera, Neera, provavelmente libertas com certa cultura literária, pertencentes ao mundo artístico, cortesãs como aquela
Citéris, mima famosa pela sua beleza, que foi amante de Marco
António, do impecável Bruto e do poeta Cornélio Galo.
Não pertenciam a este grupo, talvez,

outras.criatura simples.

Fídile, Lálage e

Todavia, é nas Sátiras que nos surgem alguns dos trechos de
mais profunda humanidade, como a homenagem de Horácio a seu pai,
de condição social modesta, um antigo escravo que deu a seu filho a
educação e a apresentação social dos rapazes mais favorecidos da classe
superior.
Um pai como nem todos tiveram a sorte de experimentar...
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Muitos anos mais tarde, na ode XX do livro segundo das Odes,
um dos dois poemas em que afirma a certeza da glória futura, escreverá:
" Não, eu não morrerei nem ficarei preso pelas águas do

Estige~

eu,

querido Mecenas, eu, sangue de pais pobres, eu a quem tu convidas ..."
Mas voltando às Sátiras que são a sua obra inicial e que ele
próprio considerava ocuparem um lugar modesto na sua poesia.
Nelas já se encontra a filosofia do senso comum, da medida e do
equilíbrio, da desculpa das pequenas faltas do próximo, da compreensão
pelas suas fraquezas. A sabedoria com que Horácio ironiza a seu
próprio respeito, antes de se permitir criticar os outros.
Não conheço leitura mais amena e divertida que a da sátira VII
do livro II em que o poeta dialoga com um escravo seu a quem permite
que o critique livremente, na festa das Satumais, um dia de Dezembro
em cada ano, em que os servos frufam de um pouco mais de liberdade.
As Sátiras e as Ep[stolas gozavam de menor prestígio do que a
obra lírica, mas têm sobre as Odes urna vantagem. São traduzíveis, ao
passo que uma ode de Horácio foi composta para ser lida em latim e é
intraduzível, ou quase, em verso moderno.
Mas no passado, quando Horácio era lido no original, foi um
dos mestres de viver da "élite" intelectual europeia. Michel de
Montaigne, de quem se celebra este ano ( 1992) o quarto centenário da
morte, cita-o mais de cem vezes nos Essais.
Hoje, há a tendência para assinalar em Horácio aquilo que ele
deve às suas fontes, desde os líricos gregos distantes, como Alceu,
Safo e Anacreonte, aos poetas gregos próximos de si, os poetas de
Alexandria, alguns dos quais são conhecidos por epigramas da
Antologia Palatina.
Mas esquece-se aquilo que verdadeiramente faz a grandeza e a
originalidade de Horácio: a ode romana a que ele deu corpo e existência.
Aquela selecção e adaptação dos ritmos da lírica grega às exigências
sonoras e quantitativas da língua latina. A maneira decisiva como
Horácio fixou as quantidades onde elas eram oscilantes, acomodando-as
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à maior gravidade da língua de Roma. E o perfeito jogo de escolha e
colocação das palavras, extraindo de cada uma delas, por hábeis
combinações, todas as virtualidades de sugestões de sentido; quando tal
lhe convém, usando-as no seu significado primitivo ou renovando-as,
para surpresa do leitor, pela novidade da sua apresentação.
A palavra cria a ideia e a imagem, evoca uma situação ou uma
paisagem no espírito do leitor, gera o clima poético. E esta compreensão íntima do poema só pode obter-se pela leitura do original, na sua
língua matriz, o latim.
Recordo-me do efeito que em mim produziu a ode 30 do livro
III, aquela em que Horácio afirma orgulhosamente a sua sobrevivência

na memória dos vindouros. Todos a conhecem, mas vou traduzi-la em
prosa ( ainda a maneira mais fiel de traduzir Horácio ), para lhes contar
uma falácia da minha juventude. Eis a tradução em prosa, da parte que
aqui me interessa, para documentar um pouco do que disse atrás:
" Levantei um monumento mais duradouro do que o bronze e
mais alto do que as ruínas das pirâmides reais; um monumento que
nem o inverno roedor, nem o Aquilão poderá demolir ou a série incontável dos anos e a fuga do tempo . Nem todo eu morrerei e a maior
parte de mim escapará a Libitina: antes, crescerei no louvor dos que
estão para vir, renovado, enquanto ao Capitólio subir o pontífice com a
virgem em silêncio" ( vs 1-9 ):

dum Capitolium
scandet cum tacita uirgine pontifex.
A solenidade destes versos, a sua arquitectura robusta, na sucessão dos sons, desenhava na minha imaginação uma escadaria de mármore, longa e suspensa no tempo, onde duas figuras solitárias, vestidas
de branco, o pontífice e a virgem vestal, subiam lenta, hieraticamente,
em direcção ao templo deJúpiter Capitolino, perdido lá no alto.
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A escadaria existe hoje e costumo vê-la todos os anos. Mas o
aspecto monumental do Campidoglio actual, ainda há pouco sobrepujado pela estátua de Marco Aurélio, é muito menos impressionante
do que o quadro que as palavras de Horácio suscitavam no filme da
minha imaginação.
Mas há mais, a monumentalidade estava nos versos de Horácio
que a construíam no meu espírito. Na realidade - diz Eduard Fraenkel
no Horace - não havia escadaria, no tempo da Vestal, mas ela tinha
II

de escolher o caminho pelas pedras desiguais, em forma de polígono,
do cliuus Capitolinus que do lado ocidental do Forum Romanum,
numa curva bastante alcantilada, subiam ao templo de Iuppiter
Optimus Maximus ".2
Este poder de evocação das odes horacianas faz com que elas
. sejam como aqueles quadros que têm sempre alguma coisa de novo a
revelar-nos, por mais que os observemos. Assim, as odes de Horácio,
cujo poder de evocação intelectual e de vivência emocional se renova e,
por vezes, de maneira diferente, conforme o estado de espírito e a idade,
de cada vez que as lemos. Daí que possa dizer-se que no seu efeito
global sobre o leitor elas só podem ser plenamente apreendidas, quando
lidas no original.
É conhecida a apreciação do filósofo Frederico Nietzsche que foi

simultaneamente latinista e poeta:

II

Até hoje não recebi de poeta al-

gum o mesmo prazer artístico que, desde a primeira leitura, me deu
uma Ode de Horácio. Em algumas línguas, o que aqui se consegue é
impensável. Este mosaico de palavras no qual cada palavra, pelo som,
pela posição e pelo significado derrama a sua influência à direita e à esquerda e sobre o todo; o mínimo em extensão e número de símbolos,
o máximo conseguido no efeito destes símbolos, tido isto é romano e,
acreditai-me, de inultrapassável elegância 3.
11

2 Eduard Fraenkel, Horace. Oxford, Clarendon Press, 1957, p. 303.
3 Steale Comager, The Odes of Horace. A criticai study. Yale
University Press, New Haven, 1965, p.50.
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Instrução Pública, José Alfredo de Magalhães3, outra na vigência do
Estado Novo pelo ministro da Instrução Pública, Artur Ricardo Jorge
em 1926 4, outra ainda pelo ministro da Instrução Pública, Alfredo de
Magalhães em 19275 e, finalmente, em 1930, pelo ministro Gustavo
Cordeiro Ramos6 , chega-se à célebre reforma do ministro da Educação
Nacional, António Faria Carneiro Pacheco, que desfere um novo golpe
significativo no Latim, ao reduzi-lo, como disciplina autónoma,
apenas a um semestre do

r

ano (igual para todos os cursos)7, passando

logo depois a disciplina anual para o 70 ano de Letras, (quando se
dividiu o

r

ano em Letras e Ciências por legislação de Mário de

Figueiredo) .
Esta reforma de Carneiro Pacheco mantém, entretanto, o Latim
obrigatório para todos os alunos do ensino secundário, já que estava
associado ao Português, que, por isso, ficou com seis horas semanais
nos 40 , 50 e 60 anos.
Em 1947, um novo golpe, por acção de Fernando Andrade Pires
de Lima, acabou de vez com o Latim para todos, ficando apenas nos
cursos complementares de Letras (com excepção das Ciências
Geográficas) e de Direito, com cinco horas semanais, nos 60 e T anos .
Em 1972, o ministro do governo de Marcelo Caetano, José
Veiga Simão, reformulando, por simples despacho, a estrutura dos
cursos complementares do liceu, reduz o Latim à situação de cadeira
opcional para os cursos de Letras, mantendo-se como obrigatória
apenas para os cursos de Filologia Clássica e de Direito, deixando de
ser obrigatória também para este último curso, a partir do ano lectivo
de 1972n3.

3.Decreto nÚmero 4799 de Setembro de 1918.
4.Decreto número 12425, Diário do GOllemo, 2 de Outubro de 1926.
5.Decreto nÚmero 13056 de 20 de Janeiro de 1927, Diário do
GOllemo, 22 de Janeiro de 1927.
6.Decreto nÚmero 18779 de 26 de Agosto de 1930.
7.Decreto-Lei nÚmero 27084 de 14 de Outubro de 1936.
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A par desta decadência do Latim nos currículos do ensino
secundário, e sobretudo nos momentos mais decisivos, reacendeu-se a
antiga questão sobre o Latim e sobre a cultura greco-Iatina.
Notemos apenas alguns dos momentos mais importantes desta
polémica:
-

No princípio de Maio de 1926, numa célebre conferência

intitulada "O clássico na educação e o problema do Latim"8, António
Sérgio, com inúmeros argumentos, muitos deles de bem frágil
fundamentação, opõe-se ao Latim como disciplina obrigatória para
todos os alunos do ensino secundário.
-

A propósito da reforma de Pires de Lima de 1947, Marcelo

Caetano, em 1960 e, ao tempo, reitor da Universidade de Lisboa,
afIrmou ser "a mais nefasta de todas as providências pedagógicas postas
em vigor em Portugal nos últimos cento e cinquenta anos"9.
-

Depois da legislação de Veiga Simão, no jornal Expresso de

31 de Março de 1973, publica Francisco de Sá Carneiro um texto

intitulado "Progredir em Latim" em que se retomam e reforçam os
argumentos de António Sérgio. Responderam, defendendo o ensino do
Latim, os Professores Walter de Sousa Medeiros e Manuel de Oliveira
Pulquério , da Faculdade de Letras de Coimbra (Expresso, 14 de Abril
de 1973).
E a questão prolongou-se com mais argumentos intervindo
professores e alunos de vários níveis e de áreas diversifIcadas.
Foi precisamente nesta altura que se realizou, em Coimbra, na
Faculdade de Letras, e promovido pelos Instituto e Centro de Estudos
Clássicos. um Colóquio sobre o ensino do Latim com uma ampla
participação de ilustres professores de Direito, de História, de FilosofIa
e de vários ramos de Filologia e ainda uma extraordinária adesão dos
professores do ensino secundário e dos alunos de Filologia Clássica.

8.ElIsaios , volume II, pp. 96-143, I" edição, Clássicos Sá da Costa.
9 Jornal de Cultura, mimero 8, Fevereiro-Março, 1960, p.l.
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A partir de 1974 e com a reestruturação das Faculdades de Letras
atingiu-se a situação de, em várias universidades, se conferir o grau de
Licenciatura em Estudos Portugueses, sem se exigir nos respectivos
currículos qualquer cadeira de Latim, o que levou a uma grande
diminuição da sua frequência no ensino secundário.
Esta situação foi considerada aberrante e as Faculdades de Letras
das Universidades Clássicas de Coimbra e de Lisboa retomaram a
exigência de, pelo menos, uma cadeira anual de Latim nos currículos de
licenciatura de todas as variantes de Estudos Portugueses e também a
frequência de dois anos de Latim no ensino secundário para acesso a
todos os cursos de Letras (excepto Ciências Geográficas).
Parecendo tratar-se de doutrina definitivamente aceite e posta em
prática, surge agora a reestruturação já referida e que penso não se ficará
apenas pela Universidade de Aveiro. É que as exigências de um menor
número de cadeiras para os cursos de licenciatura que serão postos em
prática em todas as universidades, muito brevemente, irão, sem dúvida,
atingir o Latim.
Passo a passo com preconceitos ou desapaixonadamente, os que
atacam o Latim vão ganhando terreno e os argumentos dos que o
defendem vão-se tornando progressivamente quixotescos e desajustados
da realidade.
De facto, continua a insistência em objectivos que não são
exclusivos do ensino da língua latina e podem, muitas vezes, com
economia de meios e de esforços, ser atingidos de outra maneira.
Um mestre da língua e da cultura portuguesas como Fidelino de
Figueiredo escreveu, em 1958, um ensaio 10 em que, de uma forma
realista e desapaixonada, considera como único fundamento para estudar
Latim, no ensino secundário, o aprofundamento do estudo da língua
portuguesa.
10.Fidelino Figueiredo, Colecção Filosofia e Ensaios, Música e
Pensamento, Quatro Ensaios Marginais e um prólogo, Guimarães Editores,
Lisboa, 1958, pp. 39-51.
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De uma maneira geral, os que estão contra o Latim esquecem
este ponto ou, então, rebatem-no com grande fragilidade e
inconsistênCia.
De qualquer modo, o facto de a língua portuguesa na actualidade
ser vítima de toda a espécie de atropelos por parte muitas vezes de
quem se institui, consciente ou inconscientemente, em modelo,
justifica plenamente que se insista na necessidade de perspectivar de
modo diferente o seu ensino.
Ninguém poderá ser acusado de paixão se disser que um
conhecimento básico do Latim é fundamental e indispensável para um
estudo profundo e sério da língua portuguesa. Isto é evidente e
irrefutável. Sem dúvida que não constituirá, só por si, remédio único e
definitivo para todos os males do mau uso do Português. Mas é
indiscutível que dará um contributo decisivo para evitar que a evolução,
determinada pelo uso, se encaminhe num sentido que o empobrece e
desfigura.
Na minha opinião, a razão mais válida (porventura mesmo a
única, tenhamos coragem de o dizer) para se justificar o Latim no
ensino secundário é precisamente esta.
Assim sendo, penso que o ensino do Latim deve renovar--se no
apelo constante às relações com o Português (e eventualmente com
outras línguas românicas).
A maior parte das vezes, a aula de Latim resvala para uma
monotonia quase irritante que passa pela tradicional leitura de um texto
seguida de exaustivas análises morfológica e sintáctica, da respectiva
tradução e de exercícios de retroversão e de transposição que se
multiplicam indefinidamente, até porque as regras de gramática são
muitas, e o seu domínio relativo é indispensável para entender os
textos exigidos pelos programas.
Os temas de cultura, geralmente de interesse geral, permitem
variar

~m

pouco, mas não há estratégias nem material didáctico nem
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métodos que resistam à necessidade premente de ensinar tanta gramática
em tão pouco tempo.
Assim, o ensino do Latim deverá tornar-se mais pragmático e,
portanto, mais interessante por si mesmo e não só pela cultura
imorredoira de que é veículo, na exploração das relações com o .
Português.

É esta a perspectiva que possibilitará uma renovação constante.
Normalmente, faz-se apenas uma aproximação ao nível lexical e
quase sempre só de pendor etimológico e semântico. Esquece-se ou não
se valoriza suficientemente a morfológica, a sintáctica e a pragmática.
Efectivamente, os morfemas de singular e plural, masculino e
feminino, pessoa~ modo e grau são todos latinos.
Além disso, há também na nossa língua vestígios de todos os
casos latinos, não só na flexão pronominal, mas também na classe dos
nomes próprios e comuns. E a metafonia, tão importante na língua
portuguesa, sob o ponto de vista morfológico, torna-se
incompreensível e incongruente, se não for explicada a partir do jogo
de timbres vocálicos verificados na evolução a partir do Latim. A
propósito de códigos melódicos, a grande fidelidade do Português às
origens latinas explica as leis da prosódia da nossa língua que não é
Grega, nem Germânica.
Daí a acentuação de palavras como policromo~ oximoro~ pudico.

Heraclito. Andronico~ etc.
Neste contexto deve inserir-se a explicação do predomínio das
paroxítonas e das oxítonas (que geralmente o são em virtude de uma
apócope), e do carácter excepcional das proparoxítonas.
E, no que respeita ao léxico, deveria desenvolver-se muito mais
o estudo das relações Português-Latim, através da organização de
campos semânticos, campos lexicais e de farrulias de palavras,
surgindo, devidamente integrado, o problema das divergências e
convergências vocabulares.
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Da mesma maneira, deveria aprofundar-se o conhecimento dos
morfemas derivacionais que são quase todos latinos ou gregos recebidos
através do Latim.
Também é possível aprofundar muito mais a exploração dos
valores semânticos radiculares, sem ser necessário exagerar o trabalho
de dissecação atornizante das palavras, na tentativa de descobrir sempre
os radicais, os sufixos e as desinências que muitas vezes se fundem em
amálgama.
A sintaxe latina, que é flexiva, difere muito da portuguesa, que
é prepositiva e valoriza semanticamente os sintagmas. Mesmo assim
não deixa de ser útil a aproximação entre ambas tomando possível o
confronto entre uma língua tendencialmente analítica (a portuguesa) e
uma outra que se lhe opõe, neste aspecto (a língua latina), e facilitando
o aprofundamento da análise dos sintagmas.
São estes, em traços largos, alguns dos pontos que podem ser
explorados e cujo desenvolvimento e aprofundamento contribuirão por
certo para renovar as aulas de Latim, conferindo-lhes um carácter
prático e de grande interesse.
Objectar-se-á, no entanto, que o programa exige, no fim do
décimo segundo ano, conhecimentos suficientes para ler, no original,
textos de Fedro, Eutrópio, Júlio César, Plauto, Tito Lívio, Cícero,
Virgflio (épico) , Horácio e Santo Agostinho, e está longe de incluir as
propostas que acabam de ser referidas.
Mantêm-se, de facto, objectivos herdados de uma longa tradição,
mas que me parecem hoje desajustados, até porque, ao iniciarem o
estudo do Latim, no décimo ano, os alunos não se apresentam, de uma
maneira geral, apetrechados dos automatismos de análise morfológica e
sintáctica indispensáveis. Durante vários séculos, o ensino do
Português recebeu do ensino do Latim a fundamentação pedagógica, os
métodos e as técnicas. Entretanto, a linguística modema, especialmente
a que considera o texto como unidade fundamental, levou a uma
transformação profunda em todo o processo do ensino-aprendizagem
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das lfnguas vivas, que, valorizando sobretudo a análise sintagmática
global, remete para segundo plano os modelos tradicionais baseados no
estudo da frase considerada como entidade abstracta e desligada do acto
de comunicação.
Uma tal perspectiva não está isenta de perigos, como se
demonstra facilmente, quer sob um ponto de vista teórico, quer na
prática do dia a dia que mostra as línguas a evoluírem de uma forma
descontrolada e redutora. É por isso que urge promover ajustamentos
programáticos e metodológicos de maneira a colocar o estudo do Latim
ao serviço do Português, dando-lhe uma finalidade prática e sempre
actual.
Assim, seria da máxima conveniência, sob o ponto de vista
metodológico, partir sempre do presente para o passado, no que diz
respeito aos temas de língua e também aos temas de cultura, e não,
seguindo o caminho contrário, como geralmente se faz, e como os
programas supõem. Isso levar-nos-ia a pôr em causa não só a proposta
de textos latinos apresentada pelos programas oficiais mas até a própria
pronúncia restaurada. Deveriam seleccionar-se textos mais próximos de
nós, deixando autores como Virgílio, Horácio e Cícero para a
universidade e para os cursos de especialização. Seríamos assim mais
realistas, não alimentando a ilusão de que os alunos, no fim do ensino
secundário, já conseguem ler a Eneida, As Catilinárias, e as Odes
horacianas, no original (o que, em boa verdade, não acontece sempre,
mesmo depois de concluída a licenciatura).
Voltemos, portanto, à antiga questão do Latim para que sejamos
capazes de entender todos os exageros cometidos de ambos os lados, e,
sobretudo, para que seja ainda possível salvar o essencial e evitar que
muitos professores de Português do futuro não tenham um
conhecimento mínimo da língua latina.
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Reflexão para a Autonomia: uma metodologia na
formação do aluno/futuro professor de Línguas
Clássicas
JosÉ ADELMO GOUVEIA BORDALO JUNQUEIRO*
l-Introdução
Ao receber o convite do Prof. João Torrão para participar neste
Colóquio sobre Investigação e Ensino, promovido pelo Instituto de
Estudos Clássicos da Faculdade de Letras de Coimbra, com uma
comunicação no domínio da Didáctica, consolidei a ideia de que esta
área do saber está a despertar um interesse crescente espelhado não só
na forma organizada e sistemática que começa a caracterizar estes
Encontros como também na tradição cultural e prestígio científico das
instituições que os realizam, como é o caso vertente.
A temática escolhida para a comunicação concerne, pela sua
inelutável actualidade, à reflexão sobre um conjunto de relações que é
possível estabelecer entre a actividade desenvolvida nos estágios, a
realidade da prática pedagógica, com as múltiplas variáveis que
caracterizam o processo e o ensino-aprendizagem na disciplina de
Didáctica das Línguas Clássicas (D.L.C) na Universidade de Aveiro
A orientação realizada em várias escolas ao longo dos anos tem
proporcionado o acompanhamento do trabalho de diferentes estagiários,

* Universidade de Aveiro.
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A produção dramática do humanista escocês, marco importante
nas origens do teatro moderno europeu - é considerado o mestre dramático da Pléiade - , incluía duas tragédias de assunto bíblico, Baptistes,
menos rica e movimentada do que Jephtes, modelada sobre a lfigénia

em Áulide, que vai servir de fonte de inspiração ao teatro posterior e a
que a Castro não é alheia 16 . São ainda da sua autoria as traduções
livres de Eurípides, Medea e Alcestis, em que a temática amorosa entra
também como elemento do conflito.
Mas é Diogo de Teive, o bracarense que percorrera os diversos
centros intelectuais da Europa, onde adquirira uma dimensão de saber e
mentalidade verdadeiramente humanistas, autor de tragédias bíblicas

David e Judith, e de uma Ioannes Princeps tragoedia, de assunto nacional contemporâneo, que de forma impressi va terá tocado a veia trágica
do "Horácio Português"17.
A tragédia Ioannes Princeps de Diogo de Teive, como toda a
produção novilatina da época, é profundamente influenciada, na forma,
na ideologia, na linguagem e na concepção trágica pelo teatro de
Séneca. Nela dominam a análise psicológica, os monólogos, as confidências, a afirmação constante dos sentimentos dos protagonistas, que
se revelam em plena maturidade desde o início, o que vai retardando a
acção, conferindo-lhe certa passividade de movimento dramático. Era o
gosto, corrente na época, por um estilo empolado, cheio de retórica e
sentenças morais, bem característico da obra do Cordovês, então muito
divulgada e conhecida.
Não quer isto dizer, todavia, que a Ioannes princeps, por ter
Séneca como modelo, não apresente um certo número de aspectos que
marcam a sua independência e definem a sua originalidade.

16 A. Irvine Watson, 'George Buchanan and Antonio Ferreira's
Castro' ,in Bulleti/l of Hispa/lic Studies, 31 (1954) 65-77 .
17 Vide Nair Castro Soares, Tragédia do Príncipe João de Diogo de
Teive . Introdução, edição critica, tradução e notas, Coimbra, 1977, em
especial, p. 97-132 ..
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A cultura literária e o próprio magistério docente de Teive, que
o mantinham em contacto permanente com as letras clássicas, permitiam-lhe utilizar os autores da Antiguidade de tal modo que os traços
imitados se afiguram, por vezes, como puras reminiscências. É assim
que se encontram disseminados por toda a obra passos de Virgílio,
Horácio, Ovídio, Lucrécio. No entanto, muitos dos aspectos, pertencentes à tradição clássica e nomeadamente senequiana, enquadram-se de
tal modo na própria ideologia do humanismo renascentista, que é difícil
avaliar até que ponto Teive teve intenção de imitar ou simplesmente
procurou exprimir a mentalidade do tempo .
Muitas têm sido as fontes apontadas para a tragédia Castro, obra
prima da nossa literatura dramática, cujo tema se tornou europeu e
cativou todo o mundo artístico.
Luís de Matos foi o primeiro crítico a notar e a estabelecer semelhanças entre a tragédia de Ferreira e a Ioannes Princeps de Diogo de
Teive l8 , aspecto que eu pude aprofundar e desenvolver no estudo introdutório à edição com tradução e notas desta tragédia latina, que foi
objecto da minha tese de licenciatura, orientada pelo Prof. Américo da
Costa Ramalho .'
É sabido que António Ferreira admirava profundamente Teive e
foi seu amigo dilecto. Numa das suas éclogas, coloca Tévio, às Musas

Novo Apolo, como juiz de uma contenda entre pastores. A ele dedica
também a carta IV, em que confessa: ouso contigo/ o que com outro eu

somente ousara/... eu te amo, / eu te honro, douto mestre, doce
amigo. 19 Embora António Ferreira não tivesse sido discípulo de
Teive, no Colégio das Artes, pois frequentava já, a essa altura, a
Universidade, no entanto, como tal se considera, chamando-o douto

18 Luís de Matos, 'O humanista Diogo de Teive', separata da
Revista da Universidade de Coimbra, 13 (1937) 40-44.
19 António Ferreira, Poemas Lusitanos , Lisboa, Sá da Costa, II , p.
143
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mestre - sem dúvida pelo muito que aprendera nas suas obras e no seu
convívio literário. É este convívio literário com humanistas como
Diogo de Teive que poderá justificar, na opinião de M. H. da Rocha
Pereira, a formação grega, que é de crer que Ferreira possuísse, de par
com a sua comprovada formação latina20
Seguindo a data precisa de 1557 que Carolina Michaelis aponta
para a composição da Castro, ou mesmo a que propõe Adrien RoYg que
tem por limite ad quem o ano de 1556, altura em que Ferreira deixa
Coimbra, podemos supor que Ferreira teve conhecimento, em manuscrito, da Ioannes Princeps, pois, embora redigida em 1554, só em 1558
veio a lume, na edição dos Opuscula aliquot ..
E se os unia uma amizade, que nunca esquecida foi, nunca

mudada, esta hipótese afigura-se-nos quase urna certeza. Confrontando
as duas obras em pormenor, verifica-se, de facto, a existência de
estreitas afinidades.
O aspecto marcante das duas tragédias é a intenção de se reportarem a um assunto, nacional e histórico, com implícitas reflexões políticas em que se espelha, para além dos factos, o pensamento
humanista.
Muito embora a tragédia de carácter tópico se encontre já na literatura grega (e.g. Persàe, Themistocles, Gyges) e latina (e.g. Brutus,

Octauia), todavia a mitologia foi, na Antiguidade, e continuou a ser no
Renascimento, a grande fonte de inspiração trágica. Albertino Mussato,
precursor do humanismo italiano, já tinha, no entanto, composto a
tragédia Ecerinis, de assunto nacional. Diogo de Teive, na Ioannes
Princeps, segue-lhe o exemplo e alerta talvez o espírito de Ferreira para
um tema da história pátria que se tornara já lendário, sugerindo o
carácter intemporal próprio da tragédia antiga.

20 M. H. Rocha Pereira 'Alguns aspectos do classicismo de
António Ferreira', in Temas clássicos na poesia portuguesa, Lisboa, 1972,
p. 39-76.
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A Ioannes princeps, ao tomar por tema a morte do príncipe
João, único herdeiro do reino, ocorrida dezoito dias antes do nascimento
de seu filho, o futuro D. Sebastião, revela-nos, em toda a sua dimensão, um problema político actual, que abalou o país inteiro e comoveu
todos os poetas, em língua latina e portuguesa.
Se o mesmo não acontece inteiramente na Castro, que trata um
tema do séc. XIV, nem por isso António Ferreira deixa de imprimir na
sua obra certa actualidade política, quando introduz nela reflexões de interesse em qualquer época histórica, como a problemática da liberdade
individual e suas limitações no espaço social e político, a diversidade
de interpretações que o homem dá dos erros e da justiça, a temática do
bom rei e do tirano, que adquire uma nova dimensão, no século XVI, à
luz da doutrina de Maquiavel.
Do ponto de vista da técnica dramática, caracterizam-se ambas,
como seria de esperar, por uma estrita fidelidade aos preceitos da Arte

poética de Horácio, no que respeita ao tempo, à acção e à divisão em
cinco actos. Mesmo no que se refere às personagens, Ferreira não coloca geralmente, como acontece em Teive, mais que uma ou duas figuras simultâneamente em cena, pelo que o acto IV, que contém maior
número delas, é uma excepção.
No entanto, estes aspectos são caraterística comum a quase todo
o teatro do Renascimento. Anotei com pormenor, no estudo já referido,
os aspectos ideológicos que as aproximam, por exemplo, no plano político, nomeadamente no que toca ao conceito de realeza e à caracterização do "leal servidor", ou ainda os aspectos temático-estruturais, como
O

motivo do sonho, o papel da aia, o tema do amor e sua expressão,

nas personagens principais e ao longo dos coros.
Depois de verificar semelhanças de conteúdo, por vezes até literais, que ocorrem em ambas as tragédias, apesar dos aspectos fundamentalmente diversos que determinam a estrutura e o teor de cada uma
delas, é possível falar de imitação, por parte de Ferreira, em relação à
obra de Teive?
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Quanto a mim, não se pode duvidar de que pelo menos tenha
tido conhecimento dela, dado que muitas das coincidências encontradas
são mais do que casuais. No entanto, se analisarmos em conjunto as
linhas gerais que presidiram à elaboração de ambas as tragédias, notaremos as diferenças que neste particular podem apontar-se. Refiram-se,
a título de exemplo, algumas das mais expressivas.
António Ferreira não tentou escrever a sua tragédia em latim:
preferiu a língua vernácula, que sempre defendera. Nem se poderia esperar outra atitude do poeta que, na Carta a Pedro de Andrade Caminha,
entoa um verdadeiro hino à língua portuguesa21 :

"Floreça.fale, cante, ouça-se, e viva
A Portuguesa língua, e já onde for
Senhora vá de si soberba, e altiva.
Se téqui esteve baixa,e sem louvor,
Culpa é dos que a mal exercitaram,
Esquecimento nosso e desamor"
Era esta a linha dos defensores da língua vulgar desde Dante,
Bembo, Sperone Speroni, ou o tragediógrafo Trissino, para falar
apenas dos italianos que inspiraram o discurso de autores como Du
Bellay, ou mesmo João de Barros.
A língua vernácula tinha já sido preferida, na tragédia

Sofonisba, por Trissino - o autor que defendera nos Orti Oricellari a
língua nacional, com uma obra polémica em louvor do De uulgari
eloquentia de Dante - ou por Rucellai, na Rosmunda, dramaturgos que
inspiraram ainda Ferreira na adopção do verso solto.
No que toca ao papel do coro, há também diferenças entre as
tragédias de Teive e de Ferreira: na Castro, em decassílabos, por vezes
com quebrados de quatro e seis sílabas, o coro é dramático e lírico, é

21 António Ferreira, ibidem, p. 48.

317

Versão integral disponível em digitalis.uc.pt

Nair Nazaré Castro Soares

personagem e canto 22e dissemina-se por entre as falas das várias cenas, sem deixar, no entanto, de ter a função de dividir a tragédia nos canónicos cinco actos23 . Na Ioannes princeps, o coro surge apenas no
fim de cada acto, à maneira senequiana, o que confere à peça um movimento dramático menos intenso; com as suas meditações líricas, que
reforçam a temática do episódio anterior ou que a ela se ligam, nunca
intervém na acção da peça, a não ser no acto V, onde entra em diálogo
com a Rainha, para lamentar a catástrofe nacional, ocasionada pela
morte do Príncipe.
Apesar das diferenças, neste particular, que tornam a Castro
mais próxima do teatro grego, não é possível afirmar que a tragédia de
Ferreira se afasta muito, do ponto de vista estrutural, da de Teive ou
mesmo da de Séneca. A exemplificar esta interpenetração de modelos,
estão os coros que terminam o acto I da Castro, que têm paralelo no
coro final do acto III da Ioannes princeps e seguem ambos de muito
perto o Coro I da Fedra de Séneca, que entoa o poder cósmico do amor,
em versos sáficos, metro este que se encontra nas três obras.
As diferenças mais substanciais entre a tragédia novilatina e a
portuguesa deverão procurar-se, contudo, no tema e nos seus objectos.
Na Castro é a paixão amorosa em conflito com a razão de estado. Na

Ioannes Princeps, a morte do Príncipe e o sentimento de decadência que
a acompanha.

22 Vide A. J. da Costa Pimpão, Escritos diversos, no capítulo "As
correntes dramáticas na literatura portuguesa do séc. XVI", Coimbra, 1972,
p. 441.
23 Ettore. Paratore-, no seu estudo 'L' influenza della letteratura
latina da Ovidio ad Apuleio nel!' età dei manierismo e deI barocco', in
Mallierismo-Barocco-Rococà, Roma, 1962, p. 297, ao referir o papel do
coro na Castro , afirma: " Se in alcune scene dialoga coi personaggi, ha
soprattuto la funzione di dividere la tragedia nei canonici cinque atti,
mediante i suoi quattro intermezzi.[ ... ] Sotto questo aspetto nessuna opera
d'arte modema si adegua cosl. strettamente a un aspetto fondamentale della
poesia senecana."
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António Ferreira, podemos concluir, conhecia a tragédia de
Teive e tinha-a mesmo na memória, ao compor certos passos da sua
obra. Mas algumas afinidades existentes entre as duas peças são muito
provavelmente resultado da mentalidade clássica e personalidade já formada, que ambos possuíam, da cultura comum, da sua religiosidade,
mentalidade nacional e maneiras de ser, próprias de cada um dos
autores . Dado que os moldes da Castro se afastam muito dos da
tragédia Ioannes Princeps e, à parte algumas ideias comuns e uma ou
outra influência directa. é arriscado falar de imitação.
No que se refere à possível influência de Séneca, é inegável que,
na Castro, transparecem sugestões ideológicas e estilísticas, típicas da
obra dramática do Cordovês. Além disso, estas têm maior ocorrência
no texto da edição de 1578, que, por sua vez, está também mais próximo da tragédia de Teive, profundamente inspirada na obra de Séneca.
A edição de 1598, que se considera o produto de uma reelaboração conscienciosa e definitiva do autor, mais não é do que uma propositada aproximação do conceito de tragédia, na sua pureza original, tal
como os teorizadores e dramaturgos da época o souberam interpretar. A
análise global das duas edições existentes da obra de Ferreira, segundo
os preceitos estéticos da tragédia antiga. vem demonstrar a maior proximidade da edição definitiva dos moldes da tragédia grega. A maior
perfeição dramática, produto do labor limae do autor, diz respeito à peripécia, ao alto estado e condição social elevada da heroína, ao pensamento, à elocutio, à subordinação aos princípios da verosimilhança e
necessidade - quanto aos caracteres e à extensão da obra - e mesmo até
no que se refere ao efeito emocional da acção nas personagens em cena
e, correlativamente, no espectador.
Tal como o drama antig0 24 , a obra trágica de Ferreira reflecte
necessariamente as características gerais do pensamento e da perspectiva

24 Vide H.D.F. Kitto, A tragédia grega. Estudo literário, trad. J. M.
Coutinho e Castro, II, Coimbra, 1972, p. 373-374.
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contemporâneas. Assim, a variedade de expressão e de forma, documentada nas duas edições da Castro, mais não é do que a roupagem que descobre as divergentes concepções do autor, em dois momentos distintos,
orientadas no sentido das exigências mais prementes de um espectáculo, que se pretende vivo, pelo contacto íntimo com o público, sem
deixar, contudo, de ser arte e por isso profundamente individual.
Estas reflexões que nos levaram a considerar a génese da Castro
e sua relação intrínseca, em primeiro lugar, com o ambiente que a viu
nascer e, em segundo lugar, com os modelos que se adequaram aos gostos estéticos do seu autor, deram-nos uma imagem clara da sensibilidade e consciência artística do poeta António Ferreira e marca indelével
da originalidade.da sua obra. Este teve de desprender-se dos padrões de
referência que inicialmente o motivaram, a tragédia novilatina e senequiana, que Teive lhe apontava e Giraldi Cinzio privilegiava25 , para se
deixar cativar por um modelo dramático que, na sua singeleza e expressão depurada, estava mais de acordo com a suavidade expressiva, melodia e musicalidade do discurso poético quinhentista, que Trissino, inspirado no modelo grego, teorizara e pusera em prática na Sofonisba26

É sobretudo através da versificação e das imagens, da sintaxe linear, em que a parataxe se desenrola em reservas psicológicas, expres25 Vide Discorso ovvero lettera di Giovambattista Giraldi Cintio,
intomo ai comporre delLe commedie e delle tragedie a Giulio Ponzio
Ponzoni, in Scritti estetici , Milano, 1864. Cinzio, teorizador e
dramaturgo, preferira à tragédia de inspiração grega a tragédia senequiana,
por melhor "servire a l'età, a gli spettatori e a la matella". O seu conceito de
catarse firma-se na interpretação que dá do phobos aristotélico, que traduz
como'horror' e não como 'terror', pelo que teoriza sobre a vantagem de
apresentar cenas sangrentas coram populo : " CoI miserabile e colterribile
purga gli animi da vizi e gl'induce a buoni costurni". É importante lembrar
que a obra de Cinzio viria a influenciar a orientação seguida pelo teatro
espanhol até Lope de Vega - a Nise laureada é um bom exemplo -, ou pelo
teatro da época isabelina, de que ShaKespeare é o maior espoente.
26Vide Giovan Giorgio Trissino, La poetica, in Tutte le opere,
Verona, 1729, t. II , p.13.

320

Versão integral disponível em digitalis.uc.pt

A Castro de Ferreira: tradição e modernidade

sas sobretudo pela adversativa, a que a relativa explicativa acode por
vezes a alargar horizontes, se não a restringi-los, que a tensão dramática, a vivacidade e o colorido poéticos se combinam
Refiro-me, por exemplo, às intervenções reflexivas e premonitórias de Inês, em conversa com a ama, no acto I, depois da entrada
lírica em pseudo-estrofe de canção.
De permeio com as insistentes interrogativas, adequadas ao
clima de presságio que a absorvia, assim se exprime:

"Um tempo duro, mas emfim,forçado[... ]
Deu a constança a mão, mas a alma livre,
Amor, desejo efé me guardou sempre "[. .. ]
Quefará? Se o encobre, então mais queima.
Descobri-lo não quer, nem lhe é honesto.
Mas quem o fogo guardará no seio?
Quem esconderá amor, que em sinais,
Apesar da vontade, se descobre?
- Nos olhos e no rosto chamejava.
Nos meus olhos os seus o descobriam. "(I. 60-79)
Este um dos muitos passos em que as sugestões de carácter linguístico e ideológico nos projectam dos erotikà pathêmata - que
Eurípides, 'o mais trágico dos poetas' no dizer de Aristóteles 27 , foi o
primeiro a levar à cena - para uma mundividência petrarquista, de
neoplatonismo amoroso.
A concluir, diremos que a Castro combina de forma admirável
tradição e modernidade: António Ferreira, sempre fiel aos cânones da
tragédia clássica, não alheou a sua obra da fermentação viva dos novos
ideais da cultura renascentista, no seu intrincado de relações estéticas e
ideológicas, numa identidade instantânea de vida e poesia.

27 Poétic~, 1453 a 19
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