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((Quand dire c'est refaire)): a palaura malldita 
por Vergilio Ferreira e Joho Guimurlies Rosa 

A Palaura Mhgica de Vergilio Ferreira e Famigerado de Guimaraes Rosa sao dois 
contos cuja problematica assenta em pressupostos semelhantes. O 'single and preconcei- 
ved effect" de que falava Poe é obtido através da exploraçao da opacidade do signo lin- 
guistico, que de palavra se torna enigma. Fundem-se os conceitos de signo, palavra, sim- 
bolo e enigma em duas narrativas onde O problema da despragmatizaçao da linguagem se 
transmuta para dar lugar ao da repragmatizaçao da palawa. A personagem principal dos 
dois contos é O equivoco, actante corn iunçoes n io  de heroi mas de oponente - O objecto 
sera a comunicaçZo. 

,NA linguagem é um labirinto de carninhos. Vindo de um lado. conheces O caminho; 
vindo de outro lado, mas para O mesmo ponto, ja nZo conheces O caminho". (Wittgens- 
tein: 1989). Damazio dos Siqueiras e Silvestre vieram pelo outro lado e encontraram no 
caminho desconhecido duas palavras: <Qamigerado" e ~'inocuo~~. Dois enigmas. Dois insul- 
tos. Apreendidas no que apenas de materialidade possuem, as palavras sa0 recebidas 
como pedras, carregadas de dureza e de peso incomportavel na situaçio de enunciaçao. 
O signo é apenas significante, objecto gradualmente estropiado. .lnocuo" transforma-se 
em qtinoque", 'moque'), *<quinoque>', 'soque". ~~Famigerado" incomoda aquele a quem a pala- 
vra foi dirigida, que procura uma autoridade que desobscureça O pretenso insulto: &"s- 
mecê agora me faça a boa obra de querer me ensinar O que é mesmo que é: famisge- 
rado. .. faz-me-gerado ... falmisgeraldo ... familhasgerardo?~~. 

O primado da materialidade do signo sobre a sua referencialidade surge ao longo 
dos dois textos indiciado e figurado reiteradamente de formas diversas. Para além da 
deformaçao dos significantes, comum aos dois contos, surpreende-se em ambos uma 
espécie de estrutura en1 abismo linguistica, ilustrativa da problematica essencial da diegese 
- a constataçao de que "as palawas sao pedras" (cf. Ferreira, Vergilio, Aparicao). Esta 
constataçao da corporeidade das palavras é reafirmada ao longo do conto de Guimaraes 
Rosa numa sequência de neologismos que imediatamente instauram O insblito da lingua- 
gem: "Um grupo de cavaleiros. Isto é, vendo melhor: um cavaleiro rente, frente à minha 
porta. equiparado, exaio". Equiparado - parado a cavalo. Renomeaçao do mundo através 
do aproveitamento da materialidade significativa da linguagem. como ainda nas expres- 
soes ~'cabismeditado~~, dransfoi-se-me'>, ma mu mur nu dos^^ ou xverivérbio~~. Na0 se trata aqui 
tanto de "desbautizar el rnundo~~. como queria Roberto Juarroz, mas de O rebaptizar, 
"sacrificar el nombre de las cosas / para ganar su presencia!!. O texto rosiano prossegue, 
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corn nova ~hamada de atençao pelo curto trava-linguas: f f 0 s  outros, tristes trés, mal me 
haviam olhadon, e ainda pela aliteraçao: ($0 medo me miava!!.. 

Bastante diverso é O processo que se pode surpreender em A Palavra Mbgica, 
onde O proprio vocabulo, personagem principal, surge explicitamente referido e descrito 
como um objecto corn existência fisica propria. Assim, "inocuo" é primeiramente referido 
como uma palavra corn <'sabor redondo a moca grossa de ferros, cravada de puas. (...) 
Inocuo dera a volta à aldeia, secara todo O fel das discordias, escoara todo o odio da popu- 
laçao. A moca grossa de ferros, seteada de puas, era agora uma arma terrivel, quase des- 
leal, que so se usava quando se tinha despejado j6 toda a cartucheira de insultos".. A pala- 
vra, personificada, sai da aldeia até que um dia volta ((em farrapos, na boca de um caldei- 
reiro, mais estropiada, coberta da baba de todos os rancores e de todos os crimes. (...) Era 
possivel a qualquer apanhar com O palavrao na cara e ficar coberto de peste".. 'én6cuo" é. 
em ultima instancia, arma. 

Encontram-se nos dois contos duas situaçoes que se poderiam descrever como de 
tensao linguistica. Duas palavras surgem no contexto diegético como produtoras e produ- 
tos de discussao. A sua estranheza provoca justificada angiistia perante O desconhecido. 
Dois vocabulos aparentemente neutros no seu significado convencional adquirem feiçoes 
insultuosas, apresentando deste modo um significado situacionai (cf. Eco: 1994) bastante 
diverso. A palavra é arma , é veneno. geradora de mistério, de surpresa: "Paradoxe du 
sens: le sens commun, connu, usé, en dit mouis que l'inconnu qui fait une part au rêve, à 
l'imagination:~~ (Yaguello: 1981). No conto de Guimaraes Rosa a palavra .famigerado. 
apela apenas ao sonho e imaginaçao de Damazio dos Siqueiras: ('Vosmecê mal nao veja 
em minha grossaria no nâo entender. Mais me diga: é desaforado? É caço6vel? É de arre- 
negar? Farsância? Nome de of en sa?^^. Mais profundo e mais lato o fendmeno semelhante 
no conto de Vergilio Ferreira: toda uma comunidade linguistica responde ao apelo de um 
signo cujo significado desconhece. '~lnocuo~~, proferido numa situaçao de discussao, dito e 
ouvido como insulto, toma-se verdadeira <'mot-valise~l - nao ja a imbricaçao ou condensa- 
Cao, numa so palavra, de duas palavras que possuem uma ou mais de uma silaba em 
comum (cf. Hagège: 1986). mas um vocabulo. arca de sentidos onde se vao guardando, 
acumulativamente, semas que apenas têm em comum a pretensao de funcionarem como 
insultos. 

A "palavra magica" é "bols de neve" que responde às necessidades de uma aldeia 
com um Iéxico restrito: (NE como O vocabulArio dos pobres era curto, alguém se lembrou 
da palavra milagrosa do Ramas').. Palawa milagrosa porque dentro dos seus ~~ilimitesx 
todos os sentidos sa0 possiveis, como postula Benveniste: <'A linguagem propoe, de certo 
modo, formas "vazias,, de que cada locutor se apropria em situaçao de discursov.. No texto 
de Vergilio Ferreira esta apropriaçao é plena desde O inicio, como se constata no primeiro 
moment0 em que <cin6cuot, é utilizado: 

"Quern é vocë, Sivestre arnigo? Urn inbcuo, no firn de contas. Um iiibcuo é O que você é. 
Silvestre ja se dispusera a ouvir tudo corn resignaçao. Mas, à paiavra ~*inocuo~~, estranlia ao 
seu ouvido rnontanliês, tremeu. 
Tarnbém O Rarnos nZo via O fundo ao significado de 'Unocuol'. Topara por acaso a palavra 
num diaiogo aceso de folhetim, e gostara logo dela, por aqueie sabor redondo a rnoca grossa 
de ferros, cravada de puas,,. 
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refeito em funçao do sujeito enunciador. ~Deixa que as aplicaçoes das palavras te ensinem 
quai é o seu sentido,), apela Wittgenstein. Em Famigerado como em A Palaura Magica as 
aplicaçoes primeiras das duas palavras em causa fazem corn que a sua consideraçao prag- 
matica se afaste da verdade semântica que as enforma. A busca do sentido faz-se na direc- 
çao em que Rudi Keller entende a compreensao: "Ter compreeendido é ter reconstruido 
intençoes~!., e por isso uma das personagens de A Palaura Magica interroga a sua mae 
acerca de <cinocuo,> nos seguinies termos: <'Mas que quer dizer?". Querer dizer é neste caso 
verdadeiramente ter intençüo de dizer algo - O  significado é condicionado totalmente por 
essa intencionalidade. Também Damazio dos Siqueiras pretende operar essa reconstruçao 
de intençoes: ,,O homem queria estrito O caroço: O verivérbio~~.. E O q'verivérbio'> nao é cer- 
tamente O que O dicionario ou, nas palavras da personagem. "O legitimo - O livro que 
aprende as palavras..,>., Ihe apresenta. O dicionario, encarnado no narrador, é parciai, 
descontextualizado: uFamigerado é inoxio, é <ccélebre%>, f'notorio", ~notaveb~ ... (...) E ~cirnpor- 
tanteu, que merece louvor, respeito..)!.. Como O dicionario consultado n'A Palaura 
Magico, também este nao permite O regresso ao que O enunciador do vocabulo quis 
dizer, ja que <,O unico critério acertado para se distinguir O que alguém "quer dizer" passa 
por determinar qua1 a actividade social que esta em causa no moment0 em que a frase é 
enunciada: em termos wittgensteineanos, qua1 O jogo de linguagem que esta a ser prati- 
cadon. (Lima, José Pinto de: 1983). So esta constataçao podera iluminar O fenomeno que 
se surpreende no conto de Vergilio Ferreira: "E admitindo que O vocabulo contivesse um 
veneno insuspeito, pegou num dicionario recente, O ultimo modelo de ortografia e signifi- 
cados. Entao pasmou de assombro, perante O escuro mistério que carregara de polvora O 

teimo mais benigno da lingua: "inocuo" significava apenas c'que nao faz dano, inofensivo',. 
E pôs O dicionario aberto diante da ofensa de Bernardino. O industrial carregou a luneta. 
e longo tempo, colérico, exigiu do livro insultos que 16 nao estavam".. Também Damazio 
procura e exige de <damigerado>3 sentidos que semanticamente la nao estao. A palavra- 
veneno esconde-se por tras da sua consideraçao estritamente semântica, porque a reali- 
dade que encerra é de facto oposta: "Entao O Ramos, que passava perto, tomou a palavra 
excomungada nas rnaos e pediu ao velho que a abrisse, para ver tudo O que ja la tinha 
dentro. Um cheiro putrido a fezes, a pus, a vinagre, alastrou pelo espanto de todos em 
redor. Corn os dedos da mernoria. O caldeireiro foi tirando do ventre do vocAbulo restos 
de velhos significados, maldiçoes, odios, desesperos'3.. Referido directamente como carre- 
gado de veneno em A Palaura Magica (<'...na0 foi dificil meter dentro da palavra mais urn 
venenon), O signo é irnplicitamente apresentado como ta1 em Famigerado, onde quem O 

oferece, neste caso O narrador, tem que O experimentar primeiro para ganhar a confiança 
do seu receptor: ,,Se certo! Era para se empenhar a barba. Do que diabo. entao eu sincero 
disse: - Olhe: eu, como O senhor me vê, corn vantagens, hum, O que eu queria urna hora 
destas era ser famigerado - bem famigerado, O mais que pudesse!..').. 

Na epifania da linguagern, O afastamento decisivo da diegese dos dois contos: 
Famigerado relata O triunfo da semântica do signo, A Paloura Magica é, pelo contrario. a 
narraçao da superioridade do uso signico. Anunciando as palavras de Wittgenstein 
segundo quem "0 sentido de uma palavra é O seu uso na linguagern~~., afirrnava ja Horacio 
na sua Epistola ad Pisones: '(Multa renascentur quae iam cecidere, cadenique quae nunc 
sunt in honore vocabula. si volet usus, quem penes arbitrium est et ius et norma 
loquendi".. Famigerado opoe-se de facto a A Palauro Magica no momento-chave da 
reinstauraçao da ordem linguistica. Tendo os dois vocabulos abandonado a .langue* ao 
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longo da diegese, apenas O primeiro volta ao seu locai de origem - ~~in6cuo~'saiu do dicio- 
nario para nao mais regressar. As alegaçoes do advogado no final do texto orientam-se 
neste sentido: "Mas ha a intençao. Ha O sentido que toda a gente liga à palavraj'. Que sen- 
tido seria este no texto de Guimaraes Rosa? O informante desconhece-O, ou pretende des- 
conhecê-Io, Damazio também: "Esporou, foi-se O alazao, nao pensava ao que O trouxera, 
tese para alto rir, e mais, O famoso assunto~,. 

No moment0 em que Fomigerado termina A Palaura Mbgica prossegue - a causa 
da alegria do protagonista do conto de Guimaries Rosa é causa de irritaçao no de Vergilio 
Ferreira, porque O mobil da acçao é diverso. Em ambos os textos se surpreende de 
alguma forma O processo que relata Carolino, personagem de Aporiçoo, numa das pagi- 
nas iniciais do romance: 

,'- Tambérn fiz outra experiência, senhor doutor. 
-Que experiência? 
- Bem ... Nao sei corno explicar. É assiin: rnastigar as palavras. 
- Mastigar as palauras? 
- Bem ... É assirn: a gente diz, por exernplo. pedra, rnadeira, estrelas ou qualquer coisa assirn. 
E repete: pedra, pedra, pedra Muitas vezes. E depois, pedra jA lia0 quer dizer nada,,.. 

O que em Carolino é jogo, relaçao Iudica corn a materialidade significante da lin- 
guagem, é no caso das personagens dos dois textos aqui estudados experiência primeira. 
inevitavel. no contact0 com O desconhecido daquela. Também "famigerado" e ~~inocuo. 
nao querem dizer nada ou, paradoxalmente, querem dizer tudo para as pessoas por quem 
sa0 apreendidos. A sua estranheza traça no entant0 caminhos diversos de reacçao nos 
dois contos O objecto da diegese é de facto a comunicaçao, dificultada e adiada pelo 
equivoco linguistico, e em ambos os universos diegéticos O objecto é conseguido no final 
pelos sujeitos. Diferente é, necessariamente. a natureza desta comunicaçao nos dois con- 
textos. Diferente é, portante, a reacçao perante a reinserçao dos respectivos vocabulos na 
f'langue'~ a que pertencem: <cinocuo'3 e dxnigeradon, duas palavras à prociira de um sen- 
tido. "Pronunciar uma paiavra é como tocar uma tecla do piano da imaginaçaos,, diria 
Wittgenstein. Em A Palaura Mdgica a musica nao parara de tocar ... 

O que distancia os dois contos nao é tanto. em ultima analise, a reacçao perante O 

desconhecimenio de uma determinada palavra mas antes perante a descobetta do seu sig- 
nificado convencional. Atente-se, a proposito, na reflex80 de F.I.Fonseca acerca da expe- 
riência de Carolino atras transcrita: <Condiçio do homem prisioneiro da Palavra que ele 
inventou (inventa) mas que também O inventou (inventa); do homerri dependente dessa 
palavra-sinal-objecto cuja transparência Ihe é tao indispensavel como O ar que respira e 
cuja opacificaçao é. assim, sentida como uma angustiante "falta de ar"( ... ) ~ ~ .  Damhzio dos 
Siqueiras experimenta de facto esta ,,angustiante falta de ar" perante a opacidade de um 
signo que desconhece: <'Saiba vosmecé que sai ind'hoje da Serra, que vim, sem parar, 
essas seis léguas, express0 direto para mor de Ihe preguntar a pregunta, pelo claro..~~.. A 
ansiedade da personagem rosiana contrasta explicitamente corn todo O processo por que 
passam os intemenientes no texto de Vergilio Ferreira - a apropriaçao do termo "inocuo" 
é feita sucessivamente sern qualquer preocupaçao por parte das personagens de consulta- 
rem qualquer tipo de autoridade linguistica - quando O fazem, recorrendo ao dicionario, é 
para O ignorarem: <'lnbcuo era uma maravilha para a iiltima defesa da racionalidade 



humana, pelos ocos esconderijos onde podiam ocultar-se todos os rancores e maldiç0es. 
<cInocuo,~ era um beneficio social. Nao havia que emendar-se a vida pelo dicionario Havia 
que forçar-se O dicionario a meter a vida na pele.( ... ) A vida, de facto, emendara O diciona- 
rio. (...) Toda a gente conhecia ja a opiniao do dicionario. Mas O furor era sempre mais 
forte do que um simples liwo impresso't.. Um informante legitimo sem efectividade. O des- 
conhecimento gerador de sentidos. A <'parole" superando a <'langue". As personagens de 
Vergilio Ferreira apropriando-se das palawas do proprio Guimaraes Rosa: quero voltar 
cada dia à origem da l igua.  la onde a palawa ainda esta nas entranhas da alma, para 
poder Ihe dar luz segundo a minha imagem. O estranhamento perante a palavra toma-se 
produtivo - visio, nao reconhecimento, do signo renovada em cada acto de fala: a "pala- 
wa magica" ascendendo à condiçao da palavra em arte. 

O acto de percepçao linguistica transforma-se, no conto de Vergilio Ferreira, em 
acto de percepçào artistica: GE eis que para se ter a sensaçao da vida, para se sentir os 
objectos, para sentir que a pedra é pedra, existe aquilo a que se chama arte. A finalidade 
da arte é dar uma sensaçio do objecto como visao e nao como reconhecimento; O pro- 
cesso da arte é O processo de singularizaçao dos objectos e O processo que consiste em 
obscurecer a forma, em aurnentar a dificuldade e a duraçao da percepçao)). (Chklovski). 
nIn6cuox adquire, como palavra, aquele caracter <'estranho e surpreendente'3 que Aristote- 
les reclamava como caracteristico da linguagem poética. Se a literatura é, como quer Van 
Dijk, um macroacto de fala, a ~~palavra magica~~ é a palavra poética - a polissemia substitui 
a sinonimia na definiçao do signo, instaurando a ambiguidade. No conto de Vergilio Fei-- 
reira O mido, perturbador da comunicaçao puramente linguistica, transforma-se em infor- 
maçio (cf. Lotman). Nao assim em Famigerado, conto onde se procura reinstaurar O cos- 
mos da lingua. Nao ha no texto de Guimaraes Rosa a percepçao da palawa como parti- 
tura, ~(contruida sobre as ressonâncias sernpre renovadas das leituras"(Jauss: 1993), mas 
sim O alivio perante O desobscurecimento da forma. 

,Comment a-t-on pu se persuader que les paroles n'avaient aucune énergie par 
elles-mêmes?'>, perguntar-se-ia com Court de Gébeli  ... Porque esta energia propria é tal- 
vez portadora de mais informaçao, actualizando de modo mais completo a comunicaçao 
inter-pessoal.. . 

Dois contos com O mesmo objecto - a comunicaçao -, aparentemente alcançada 
no final de ambos os textos. Aparentemente na medida em que Famigerado é, ou pode 
ser encarado corno, um texto equivoco. Se em A Palaura Mbgica se assiste a todo O pro- 
cesso de distanciaçao e autonomizaçao da consideraçio pragmatica do signo relativa- 
mente à sua consideraçao semântica, em Famigerado, pelo contrario, O acto de fala que 
gerou a acçao esta envolto numa espessa neblina. Damazio e O narrador consultado ape- 
nas conhecem a locuçao, nao a ilocuçao do c'moço do Governo": .Comunicaçao é O que 
acontece quando nos compreendemos O que os outros querem dizer com as suas pala- 
was". (Lima, José Pinto de). Todas as personagens do conto de Vergilio Ferreira compre- 
enderam este querer dizer em cada uma das actualizaç6es da palavra c~inocuo~'. Tera 
Damazio atingido a mesma compreensao? Ou sera que ~~famigerado~, permaneceu ainda 
enigma, ao contrario de ~~ in6cuo~~ ,  .Um signo que aponta a uma infinidade de sentidos / 
OU O sentido é infinito,>.(Ramos Rosa) ? 

O regresso da palawa à fdangue" nao é necessariamente a descoberta do seu signifi- 
cade, j6 que esta é, como a define Hagège, um nao-lugar. <'In6cuo!' recusou-se a regressar , a esse nio-lugar. 
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Famigerado e A Palaura Mdgica, duas reflexoes sobre a linguagem: euforia da 
palavra-coisa, plena na sua materialidade, luta interna do signo, constataçao de que (dan- 
guage subjects us" mas também de que ,,we subject language>>. E ainda duas reflexoes 
sobre a iiteratura e a actividade do escritor, ucuja acçao,,, afirmava Barthes em 1966, 
e'cada vez mais se pode definir como uma critica da linguagem33. Metalinguagem e metalite- 
ratura fundem-se em dois contos, duas glosas do mote de Almada: liN6s na0 somos do 
século de inventar as palavras. As palavras j6 foram inventadas. Nos somos do século de 
inventar outra vez as palavras que ja foram inventadas. 
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