


Sobre a encenação de Nunca Mates o Mandarim
Gonçalo Amorim

Uma das coisas que mais me fascinam n’O Mandarim é a sua inscrição 
naquilo a que a poderíamos chamar: geografias inventadas, como 
acontece em textos de Italo Calvino, ou no Budapeste de Chico Buarque, 
em que os seus autores escrevem sobre locais onde nunca estiveram, 
como se lá tivessem estado. De facto, Eça de Queirós, quando escreve 
O Mandarim, nunca tinha estado na China – começa precisamente a 
escrevê ‑lo em Cuba (onde ocupava as funções de cônsul) e para tal 
socorre ‑se de relatos de trabalhadores chineses da apanha do cacau. 
Tudo o resto é pura imaginação e também, parece ‑me a mim, uma forma 
nada inocente de atribuir espessura psicológica à viagem de Teodoro,  
e marcar definitivamente a obra com a génese fantástica a que o próprio 
autor se refere.

Outro aspecto que me parece relevante e que, no fundo, justifica em 
grande parte esta nossa adaptação prende ‑se com a sua moralidade.  
O “paradoxo de Rousseau” alerta ‑nos para algo que na contemporaneidade 
se tem tornado uma praga: a forma violenta como nós todos vamos 
saltando etapas e nos conformamos com uma instabilidade de tamanha 
violência. Mas também nos desperta para a velocidade do progresso 
na segunda metade do século XIX (tão bem descrito em A Cidade e as 
Serras), para a velocidade das novas tecnologias e para a redefinição 
violenta do que se entende por “emprego” e do seu impacto nos primeiros 
anos do século XXI, levando a transformações radicais da ética e da 
moral. A competição, a falta de sentido colectivo e duma perspectiva 
clara do que importa ser colectivo, arrasta o homem comum para o lugar 
onde se encontra Teodoro: “Ah, se eu tivesse dinheiro!” Por isso ouvimos 
por todo o mundo o tocar de campainhas. Pois poucos se importam com 
os danos que gestos simples podem provocar: comprar uma peça de  

roupa numa multinacional (milhares de trabalhadores, muitos deles 
menores, morrem soterrados depois da queda de um prédio no 
Bangladesh, onde se confeccionava roupa para inúmeras destas marcas 
em condições deploráveis), and so on, and so on...

Temos, portanto, na figura de Teodoro, um Fausto à portuguesa. 
Teodoro faz um pacto com o Diabo e, por isso, provará tudo o que de 
bom e tudo o que de mau isso traz e, sobretudo, definhará, sombra  
de si mesmo, enterrado num sofá.

Nesta adaptação, desmultiplicámos a figura do Diabo e de todas 
as personagens que aparecerão a Teodoro. Qual coro, serão como 
espectros a atazaná ‑lo, até que ele próprio claudique e se torne uma 
sombra. Para isto, contamos com uma partitura sonora, tocada ao vivo 
pelos FERE – uma banda de rock bem pesado, que dispensa rótulos, 
mas que percorre precisamente o heavy metal, o atmosférico e o 
psicadélico –, que de forma operática acompanhará a narrativa e os 
estados interiores de Teodoro, passando pelo terno, violento, psicadélico 
e destruidor. Com o trabalho de vídeo do Grandpa’s Lab, as luzes 
do Francisco Tavares Teles e a cenografia e figurinos da Catarina 
Barros, conseguimos reproduzir emocionalmente os espaços que vão 
percorrendo a novela.

A palavra, quase toda de Eça de Queirós, transportam ‑na os actores, 
aos quais deixo o meu profundo agradecimento pelo seu empenho 
e carinho. A toda a equipa do TEP, do TNSJ, aos nossos apoios e ao 
público, muito obrigado pela confiança depositada em mim.

Bom espectáculo!

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.



apoios TEP 

agradecimentos TEP
Manuel Tavares
ACE Escola de Artes
Armazém 22
CODI
La Ricotta – Ristorante
Takafumi Soma

Teatro Experimental do Porto
Largo Estevão Torres, n.º 631
4400 ‑349 Vila Nova de Gaia
T 22 372 23 40
www.cct ‑tep.com
bit.ly/1MztDk9
on.fb.me/1xUaa43

Teatro Nacional São João
Praça da Batalha
4000 ‑102 Porto
T 22 340 19 00

Teatro Carlos Alberto
Rua das Oliveiras, 43
4050 ‑449 Porto
T 22 340 19 00

Mosteiro de São Bento da Vitória
Rua de São Bento da Vitória
4050 ‑543 Porto
T 22 340 19 00

www.tnsj.pt
geral@tnsj.pt

edição
Departamento de Edições do TNSJ
coordenação Pedro Sobrado
design gráfico Studio Dobra
fotografia Susana Neves
impressão Multitema

Não é permitido filmar, gravar ou 
fotografar durante o espetáculo. 
O uso de telemóveis ou relógios 
com sinal sonoro é incómodo, tanto 
para os intérpretes como para os 
espectadores.

ficha técnica TNSJ
coordenação de produção
Maria João Teixeira
assistência de produção
Maria do Céu Soares
Mónica Rocha
direção de palco
Rui Simão
direção de cena
Pedro Guimarães
luz
Filipe Pinheiro (coordenação)
Abílio Vinhas
Adão Gonçalves
José Rodrigues
Nuno Gonçalves
maquinaria
Filipe Silva (coordenação)
Joaquim Marques
Adélio Pêra
Paulo Ferreira
Jorge Silva
Lídio Pontes
som
João Oliveira
tradução para legendagem
Rui Pires Cabral
operação de legendagem 
Cristina Carvalho

apoios TNSJ

apoios à divulgação 

agradecimentos TNSJ
Câmara Municipal do Porto
Polícia de Segurança Pública
Mr. Piano/Pianos Rui Macedo
Adão Oculista

ficha técnica TEP
presidência
Laura Castro
direção artística
Gonçalo Amorim
coordenação de produção
Teresa Leal
assistência técnica
João Rosário
assessoria de comunicação  
e imprensa 
Vítor Pinto
design gráfico 
João César Nunes
vídeo 
Nuno Santiago
secretariado 
Ana Santos
assessoria de direção 
Vidal Valente

O Teatro Experimental do Porto  
é uma estrutura financiada por

Estrutura em residência no Teatro 
Campo Alegre, no Porto, no 
âmbito do programa Teatro em 
Campo Aberto.

Teatro Experimental do Porto 

É a mais antiga companhia teatral portuguesa 
em funcionamento, tendo estreado o primeiro 
espetáculo em 1953. Sob a direção artística 
de António Pedro (1953 ‑1961), o TEP foi uma 
companhia precursora do teatro moderno 
em Portugal. Em 1956, inaugurou o Teatro de 
Algibeira, onde residiu até 1980. Em 1978, foi 
cofundador, com a Seiva Trupe, do FITEI.  
Em 1994, um incêndio destruiu a Sala ‑Estúdio, 
no edifício da ex ‑Escola Académica, onde 
os espetáculos eram apresentados desde 
janeiro de 1981. Após o incêndio, peregrinou 
por vários espaços no Porto até fevereiro 
de 1999. Nesse ano, transferiu ‑se para Vila 
Nova de Gaia, onde estreou até dezembro 
de 2014 cinquenta e nove novos espetáculos 
e efetuou vinte e sete reposições. Entre 1998 
e o final de 2009, a companhia foi dirigida 
artisticamente por Norberto Barroca, e depois 
por Júlio Gago. Em 2012, a direção artística 
foi assumida por Gonçalo Amorim, encenador 
residente desde 2010. Desde 2015, o TEP é 
uma estrutura em residência no Teatro Campo 
Alegre, no Porto, no âmbito do programa 
Teatro em Campo Aberto.



Para um retrato de Teodoro como um homem comum
Rui Pina Coelho

“O palco dita, a página liberta”, afirmou Arnold 
Wesker num breve ensaio titulado “From Stage 
to Page: thoughts on the difference between 
writing plays and novels” (2005). Nesse breve 
texto, o autor britânico apresenta aquelas que, 
para si, são as diferenças mais substantivas 
entre estas duas formas de escrita. Um romance 
é mais difícil de controlar. Uma peça de teatro 
é como um cavalo de corrida, ao passo que um 
romance é como uma carroça pesada puxada 
por vários cavalos. Numa peça de teatro,  
as coisas banais não são um problema – mas 
num romance assumem uma dimensão 
desmesurada. Por outro lado, um romance 
oferece mais tempo para lidar com as coisas. 
Quer no romance quer no teatro, o escritor 
pode provocar um impacto emocional. Mas no 
teatro este impacto pode ser visceral porque se 
trata de figuras humanas que falam com figuras 
humanas, e não figuras num papel impresso  
que falam como figuras humanas. Contudo,  
a voz dos actores pode ditar a maneira como  
a voz das personagens é entendida. A virtude 
do romance está em dar ao leitor a liberdade  
de criar ele próprio os eventos e as personagens. 
Em suma: o palco dita, a página liberta.

Contudo, a “pulsão romanesca” já invadiu 
o teatro há muito tempo, misturando uma e 
outra coisa. O texto dramático transbordou 
já a sua forma. Jean ‑Pierre Sarrazac associa 
o fenómeno da “irrupção do romance no 
teatro” à instauração da crise szondiana que, 
a partir das últimas duas décadas do século 
XIX, denuncia a desadequação do modelo 
dramático, incapaz de dar conta de um mundo 
em profunda transformação. O drama torna ‑se, 
assim, insuficiente para tratar de um mundo 
cada vez mais complexo. E, dado o “impasse 
da adaptação” da matéria romanesca para o 
modelo dramático – uma vez que o corpo do 
romance parece perder ‑se no processo de 
adaptação –, instaura ‑se a “crise do drama 
moderno”. Assim, desde 1880, a “forma dramática  
tenta alimentar ‑se do romanesco, das formas 
inventadas pelo romance, desse canteiro de 
formas que é o romance” (Sarrazac 2009: 9).

É mais ou menos claro para a prática cénica 
contemporânea que a adaptação trata de 
procedimentos dramatúrgicos específicos, que 
fazem parte do arsenal cada vez mais plural dos 
processos de construção teatral. Anne Ubersfeld, 
no seu Os Termos ‑Chave da Análise Teatral 
(1996), encontra dois sentidos para “adaptação”. 
Para a primeira acepção deste termo, escreve:

A palavra adaptação […] designa a passagem 
dum texto não teatral (romanesco ou épico) 
a um texto teatral em que são preservados 
(ou construídos) os diálogos assim como os 
principais elementos da narrativa, confiados 
às didascálias, ao diálogo ou ao monólogo 
dum recitante; (2012: 16)

Mas, para a segunda acepção do termo, afirma:

[Adaptação] designa o trabalho (é mais ou 
menos o do dramaturgo no sentido moderno 
do termo) que, pegando num texto antigo 
(antiguidade que pode ser apenas de uns 
anos) ou estrangeiro, traduzido, lhe dá, 
através de mudanças nas didascálias ou 
de alterações na ordem dos episódios, 
um colorido mais adequado ao universo 
do espectador de hoje. A adaptação pode 
começar na tradução e incluir mesmo 
modificações do texto dialogado. (ibidem)

Patrice Pavis encontra três acepções para 
adaptação. O primeiro é aquele que designa um 
processo de “transposição ou transformação 
de uma obra, de um género [para] outro”. Aqui, 
por exemplo, compreendem ‑se as “adaptações 
de romances para palco, para cinema ou para 
televisão”. Uma segunda acepção é a que 
“designa o trabalho dramatúrgico a partir 
do texto designado a ser encenado”, onde 
“todas as manobras textuais imagináveis são 
permitidas: cortes, reorganizações da narrativa, 
‘abrandamentos’ estilísticos, redução do número 
de personagens ou lugares, concentração 
dramática em alguns momentos fortes, 
acréscimos e textos externos, montagem e 
colagem de elementos alheios, modificação da 
conclusão, modificação da fábula em função 
do discurso da encenação”. A terceira acepção 
para adaptação, de acordo com Pavis, é aquela 
que é empregue “frequentemente no sentido 
de ‘tradução’ ou de transposição mais ou menos 
fiel, sem que seja sempre fácil traçar a fronteira 
entre as duas práticas. Trata ‑se então de uma 
tradução que adapta o texto de partida ao novo 
contexto de sua recepção, com as supressões 
e acréscimos julgados necessários à sua 
reavaliação” (1999: 10).

Nunca Mates o Mandarim é a quarta adaptação 
que fazemos de um romance para a cena – e o 
segundo de Eça de Queirós. Em Dois Pontos:  
Os Maias, o romance de Queirós transformou ‑se 
em cinco aulas sobre a obra, Portugal e o 
estado da educação. Assim, na sua primeira 
versão (2013), três professores – então – 
desempregados e dois actores apresentavam 
cinco aulas sobre diferentes aspectos do romance 
e da sua relação com o país.

Em Os Negócios do Senhor Júlio César (2013), 
a adaptação do – extraordinário – romance 
inacabado de Bertolt Brecht seguia o bruto 
fulgor experimental desta obra do autor 
alemão, convocando estratégias narrativas 
assentes sobretudo na experiência de leitura, 
visando transformar – aqui e ali – o espectador 
num leitor e querendo manter o nódulo 
romanesco presente na experiência dramática. 
Pantagruel (2015) visitava a obra feérica de 

Rabelais, transformado para um exercício de 
storytelling coral e servindo um espectáculo de 
pulsão insidiosamente popular, alicerçado na 
ideia de carnavalização – ideia que presidiu à 
estruturação do projecto dramatúrgico do TEP 
para o ano de 2015.

Nunca Mates o Mandarim é a segunda 
“moralidade” do ano. Em Toda a Gente (2016), 
dialogávamos com esse género medieval, 
subvertendo, em particular, os modelos do 
Everyman inglês e das moralidades vicentinas – 
para criar um texto sobre a procura da felicidade 
(como também o foi o Nós Somos os Rolling 
Stones (2014), onde também por lá passava 
o nosso Eça e algumas das suas lúcidas 
palavras sobre o fenómeno da emigração em 
Portugal, colhidas de Uma Campanha Alegre). 
Nunca Mates o Mandarim é, portanto, mais 
uma aproximação à moralidade – o tom que 
encontrámos para conversar com o ano de 2016.

O Mandarim é uma novela de um colorido 
imaginário fantástico. O tom cómico, a tessitura 
de farsa moralizante, a sátira filosófica 
garantem ‑lhe um lugar muito especial dentro 
da obra queirosiana. O texto labora sobre uma 
conhecida expressão de origem francesa: 
“o paradoxo de Rousseau”, que consiste na 
seguinte ideia: existe na longínqua China um 
riquíssimo mandarim, que deixou testamento 
a favor de quem o matasse, e que pode ser 
morto de uma maneira muito fácil: premindo 
um pequeno botão de uma campainha em 
Paris. Como nunca o veremos, ele não nos 
pode afectar emocionalmente. Será que 
carregaríamos no botão? Com a finalidade de 
enriquecermos sem o mínimo esforço, seremos 
nós capazes de matar o mandarim? Tendo em 
Queirós um dos principais formuladores deste 
curioso “paradoxo” na literatura, também sobre 
ele versaram Diderot, Rousseau, Chateaubriand 
ou Balzac.

Aquilo que mais nos inquieta, contudo, neste 
paradoxo, é a forma como este é perfeitamente 
capaz de descrever o que aconteceu à Europa 
durante todo o século XX e, em particular, de 
explicar como se formaram coisas tão díspares 
como a sociedade de consumo ou a Alemanha 
nazi – temas que, directa ou indirectamente, 
têm invadido uma e outra vez os nossos 
espectáculos; dito de outra forma: como é que 
os homens comuns vão resistindo à violência 
a que os Estados os vão sujeitando… Em rigor, 
essa foi uma das principais estratégias para a 
adaptação: a de proceder ao retrato de Teodoro 
como um homem comum, à semelhança de 
tantos outros heróis que temos convocado 
para palco, do Willy Loman, de Miller, ao 
Archie Rice, de Osborne. Um homem comum 
que reivindica a mesma dignidade outrora 
reservada a deuses e príncipes – não obstante 
os seus erros; não obstante a sua atracção  
pelo abismo. 



Mas, pensando também nas múltiplas 
explorações que o capitalismo e a sociedade de 
consumo fazem para que possamos ter t ‑shirts 
e calças de ganga a preços extremamente 
baixos, é impossível não ver como o “Paradoxo 
do Mandarim” serve para endereçar à sociedade 
contemporânea um directo comentário. Assim, 
o texto de Queirós serve ‑nos para compor 
uma espécie de mito de Fausto disfórico, uma 
moralidade profana – que serve que nem uma 
luva aos séculos XX e XXI.

1  Este texto recupera alguns dos argumentos 

apresentados na comunicação apresentada no Salão 

Nobre do TNSJ, a 8 de Dezembro de 2012, no âmbito 

do ciclo de mesas ‑redondas Falemos de casas.
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Entre Mefisto e o remorso
Ernesto Rodrigues*

Em finais de 1878, ano d’O Primo Basílio, Eça 
de Queirós tem A Capital! entre mãos, sonha 
com A Batalha do Caia – ficará “A Catástrofe” –, 
projecta A Tragédia da Rua das Flores. Eis três 
títulos póstumos, inacabados, pois intromete ‑se 
a 3.ª edição d’O Crime do Padre Amaro (1880), 
e já lá vêm Os Maias, preocupações maiores do 
segundo semestre de 1879. O Verão deste ano 
é passado em França, entre Dinan e Angers, 
aqui voltando repetidas vezes, até 1884. Em 
“Angers – Junho de 1880”, termina O Mandarim, 
no Hotel du Cheval Blanc, com o pensamento 
na viúva Marie e filha Rose, A Bela Angevina que 
figura na capa do romance com este título de 
José ‑Augusto França (2005), fogosa na paixão 
clandestina vivida por ambos em casa de uma 
amiga ausente, e no Grand Hotel de Paris, onde, 
já casado, Eça a reencontrará.

Esta “novela” (carta a Ramalho Ortigão de 
20 ‑II ‑1881) é enviada graciosamente ao Diário 
de Portugal, cujos onze folhetins saem de 7 a 18 
de Julho (excepto no dia 12, segunda ‑feira sem 
jornais), com a indicação genérica de “conto”. 
A 15, entretanto (dia em que O António Maria 
bordaliano celebra essa reunião de “Graça, verve, 
fantasia, invenção, espírito, observação, crítica, 
génio, tudo quanto é preciso para fazer maus 
artigos de fundo e admiráveis romances”), já 
autoriza Ernesto Chardron a editá ‑lo no Porto: 

Eu reservava o Mandarim para com dois 
ou três contos fazer um volume de fantasia 
contrastando com a obra de realismo: mas isto 
seria para mais tarde, e nada impede que se 
imprima em livro o Mandarim. Como V. Exa. 
verá pela leitura do conto, parte do sucesso 
de um tal volume depende da maneira de o 
apresentar; é uma história de fantasia e de 
invenção, boa para senhoras, que necessita 
que o volume seja num tipo bonito, e em 
papel magnífico, e com uma capa rica – um 
volumezinho de luxo. (Correspondência, I, org. 
e notas de A. Campos Matos, Lisboa, Editorial 
Caminho, 2008, p. 264 ‑265.)

Hoje, na transição discursiva para teatro, tudo 
vai da representação… A 24, comunica a Chardron 
ter escrito ao director Lourenço Malheiro, recusando 
edição anunciada no diário, com ilustrações de 
Rafael Bordalo Pinheiro; e prossegue na emenda 
dos folhetins, para livro saído no mesmo ano.

Segundo volume – inaugurando a secção 
ficcional não ‑póstuma – da Edição Crítica das 
Obras de Eça de Queirós (Lisboa, INCM, 1992), 
O Mandarim, editado por Beatriz Berrini, dá, nas 
páginas pares, os folhetins do Diário de Portugal 
e, nas ímpares, a 3.ª edição (1889), confrontando 
em rodapé a primeira em volume. Exceptuando 
o capítulo VII, as modificações e acrescentos 
introduzidos não são muitos; mas 1889 inaugura‑
‑se por Prólogo com dois amigos à conversa, num 
esboço de “(Comédia inédita)”, que, de algum 

modo, abre o apetite para a adaptação desta 
explícita alegoria.

Desde a 5.ª edição, temos “A propos du Mandarin. 
Lettre qui aurait dû être une préface”, enviada à 
Revue Universelle Internationale (1 ‑IX ‑1884), que 
folhetinizava a tradução dessa fantasia; carta‑
‑prefácio relevada por João Gaspar Simões e 
José Régio, surge, em 1992, em Apêndice: Eça 
explica ao redactor francês, agradecendo a 
escolha do seu Mandarim – “um conto fantasista 
e fantástico no qual ainda se vê, como nos bons 
velhos tempos, aparecer o Diabo, embora de 
redingote, e onde ainda há fantasmas, embora 
com ótimas intenções psicológicas” –, que, desde 
a nossa constituição mental e educação literária 
à língua “poética e rica de imagens” e a “esse 
delicioso terror da nossa infância católica” de 
mão dada com “o amigo Diabo”, tudo nos afasta 
do naturalismo: “Então, pelo menos durante 
todo um pequeno volume, já não se suporta a 
incómoda submissão à verdade, a tortura da 
análise, a impertinente tirania da realidade.”

Verdade, análise, realidade, nada disso falta 
ao divertissement que também são estas páginas 
de “lógica perturbada”, no dizer de Maria do 
Carmo Castelo Branco de Sequeira (A Dimensão 
Fantástica na Obra de Eça de Queirós, Porto, 
Campo das Letras, 2002). Entre eventuais 
influências, reteve ‑se, sobretudo, Júlio Verne, 
Tribulations d’un Chinois en Chine (1879; filme em 
1965), que tem sido, para a descrição de Pequim, 
das inspirações mais citadas. Ora, longe da 
moral verniana – só conhecendo a desgraça, mil 
cuidados e medos somos capazes de apreciar a 
vida –, O Mandarim joga no “cepticismo moral” 
(J. ‑A. França, p. 140), ou “enunciado, sob forma 
de alegoria, de um princípio moral abstracto, que 
pode ser formulado através de uma pergunta, 
a saber: a criatura humana manter ‑se ‑ia fiel à 
virtude, se tivesse a certeza da impunidade do 
crime?” (1992, p. 40). Fechamos com resposta:  
“E todavia, ao expirar, consola ‑me prodigiosamente 
esta ideia: que do Norte ao Sul e do Oeste a 
Leste, […] nenhum Mandarim ficaria vivo, se tu, 
tão facilmente como eu, o pudesses suprimir e 
herdar ‑lhe os milhões, ó leitor [ó espectador], 
criatura improvisada por Deus, obra má de 
má argila, meu semelhante e meu irmão!” 
A divergência de Rui Pina Coelho – na sua 
muitíssimo para louvar adaptação, com o achado 
inicial da televisão, liberdade que lembra ousadia 
de Manoel de Oliveira a trazer de automóvel 
Os Canibais, ambos concordes na extensão 
musical, mais comedida, embora multilingue, 
neste Eça – está no penúltimo parágrafo: se 
nos interpela, e tira para título “nunca mates 
o Mandarim!”, rasura a “Moralidade discreta” 
anunciada naquele Prólogo: “Só sabe bem o pão 
que dia a dia ganham as nossas mãos.” O mesmo 
digo eu, não vão os tempos cínicos que vivemos 
acreditar ‑se impunes…

Apeteciam, aqui, uns périplos pela bibliografia 



orientalista. Aos encartados lembrarei Joaquim 
José Coelho de Carvalho Júnior (1855 ‑1934), 
o “mandarim chinês” amigo de Eça, assim 
designado por ter sido cônsul em Xangai… 
Uma das fotografias mais conhecidas do nosso 
cônsul no jardim de Neuilly é dentro da cabaia 
chinesa trazida de Pequim pelo Conde de 
Arnoso (agradece em carta de 1889), com que se 
transforma em “Mandarim erudito”. 

Acaso ares do tempo, ou na sequência do 
queirosiano título, O Mandarim de Beldemónio 
(Lisboa, 2 ‑IX/19 ‑X ‑1881, n.º 38; retomado 
em 1883, 2 números) veio caucionar o termo 
mandarim, também como resposta paródica ao 
mandarinato das letras figurado em Camilloff.  
A perversão de Eça está em pedir ao editor  
(2 ‑X ‑1880) que envie um exemplar a amigos,  
a críticos e a… Camilo Castelo Branco. Entre os 
críticos, Júlio César Machado, cujo Da Loucura 
e das Manias em Portugal (1871) tem um capítulo 
sobre enguiços, que bem pudera ter caracterizado 
Teodoro. 

Com A Capital! embaraçada, e mais preso a 
Os Maias (1888), Eça estima “que o Mandarim 
não tivesse grande sucesso; se o público fosse a 
fazer espalhafato para essa pequena fantasia – 
então que reservaria para as obras sérias? 
É necessário em tudo proporção.” (2008, p. 287)  
A regular autocrítica – de facto, captatio 
benevolentiæ – não desvaloriza os veios 
subterrâneos comuns à Obra. Exemplos.

Silvestre, Juliano & Cia., com a boa ‑nova do 
teodórico enriquecimento, são “correspondentes 
de Brito, Alves & Cia., de Macau” – sendo Alves 
& C.ª outro póstumo (1925). Além de visões 
típicas do primeiro Eça na Gazeta de Portugal, 
da crónica “choldra” epíteto do país e dos 
lugares ‑comuns da Lisboa constitucional, há 
objectos ‑significantes que saltam ao olhar, como 
a “ventarola chinesa” da Luísa de Singularidades 
de Uma Rapariga Loira (1874), descrita com 
prazer, funcionalmente importante na narrativa. 
Participa do retrato de outra Luísa, prendendo  
o primo Basílio; Leopoldina possui igualmente 
um, e D. Felicidade não se imagina no teatro 
sem leque. Quando no teatro ou no salão  
d’A Tragédia da Rua das Flores, a sua função não 
é despicienda, caso de Madame de Molineux, 
que por interposto leque mostra desinteresse 
ou aproximação aos pretendentes. O Mandarim 
exige, necessariamente, “leques de plumas”,  
“um leque de bambu”, ou “formado de lâminas 
de cristal separadas”. 

O quadro do rotativismo faz ‑se mais 
penumbrista com o bocejo nacional. Num 
levantamento rápido, encontramos, n’O Crime 
do Padre Amaro, quinze momentos em que 
se boceja cava e largamente, na maioria dos 
casos, por obra desse padre; n’O Primo Basílio, 
boceja ‑se dezanove vezes: Luísa, cinco vezes; 
n’A Relíquia, nove; treze, n’Os Maias; três, n’A 
Ilustre Casa de Ramires; dezassete, n’A Cidade 

e as Serras, e logo nos oito capítulos iniciais, 
parisienses, sendo que já se bocejava quatro 
vezes em “Civilização”, cinquenta por cento do 
total de bocejos nos Contos. O recorde está  
n’A Capital!, com vinte e três frequências (Artur: 
oito vezes), e quinze n’A Tragédia da Rua das 
Flores. N’O Mandarim, só há cinco bocejos, 
sendo um “sobre o leito solitário” de Teodoro, 
na “primeira noite de riqueza”, pois uma coisa 
é ter letras de milhões sobre Rothschild, outra 
é o vil metal, esse numerário que convença um 
cocheiro. Neste ponto, a nação evoluiu, pois  
só vive de cartões dourados. Notou António 
Sérgio: “O Tédio do Ócio: tal é, conjecturo  
eu, o fenómeno psicológico fundamental na 
obra romanesca queirosiana.” (Ensaios, VI, 
Lisboa, Sá da Costa, 1980, p. 65.) Símbolo 
de uma época de sono e lazer, nesse 1880 de 
forte crescimento do Partido Republicano, ao 
enquadrar as comemorações do tricentenário 
da morte de Camões (onde está o amigo 
Ramalho Ortigão, mas de que Eça se alheia), 
temos o Passeio Público em vias de destruição, 
para dar lugar à Avenida da Liberdade. Nesta, 
que se tornou a nossa avenida mais cara, para 
modernos Teodoros disfarçados em Midas, não 
vai sobreviver o único matutino lisboeta lido  
n’O Mandarim – Diário de Notícias –, em vias  
de se mudar. 

Observei por alto como a adaptação manteve 
certos adjectivos ou superlativos: não entrevi  
“o vasto seio de Madame Marques”, mas temos 
“a vasta mão” do embaixador Camilloff pousando 
“paternalmente […] sobre o ombro de Teodoro”; 
apreciei (sem querer provar) o “bife córneo” 
ou a “dureza granítica dos bifes” da Madame, 
nesse “prazer de carregar o traço [que] é o uso 
metafórico do qualificativo, […] para obter 
hipérboles concentradas, além de renovar 
símiles já gastos da língua comum” (Ernesto 
Guerra Da Cal, Língua e Estilo de Eça de Queiroz, 
4.ª ed., Coimbra, Almedina, 1981, p. 178). Em 
cena, esse estilo é bem ‑vindo, e julgo que a 
circularidade da peça não o desperdiça.

Saliento a intrusão de Mefisto, cujo significado 
não cabe neste curto espaço. Quando nos 
alheamos de uma responsabilidade individual, 
quando cegamente nos outramos, beira ‑se 
o abismo, chegará o remorso. Não menos 
inesperada será a leitura de Prazer e Infinito 
(parodicamente chinês, não transcendental) 
que poderemos extrair de um herói também 
donjuanesco. Retiro esta ideia de um nunca 
citado Joaquín Edwards Bello, concedendo a 
Teodoro, “futuro conquistador y ‘navegante’ de 
mujeres”, a parte de leão em Don Juan Lusitano 
(Santiago do Chile, Nascimento, 1934, p. 29). 
Mais não posso oferecer ao amável público.

* Professor da Universidade de Lisboa.

 Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.

Num texto, o diabo está nos pormenores
João Ribeirete*

“Matar para enriquecer não é bonito e tem 
os seus inconvenientes.”
(Martins 1967, p. 11)

Através do conto O Mandarim, Eça de Queirós 
apresenta ao seu leitor um problema, que tem 
sido entendido da seguinte maneira: matar em 
benefício próprio sem ver e sem conhecer a 
vítima ainda apresenta um dilema moral? Para 
testar este problema, o autor implícito teria 
criado a personagem Teodoro, que conta a 
sua biografia, antes e depois do seu contacto 
com o mundo do Sobrenatural (a maiúscula 
é queirosiana), que lhe permitiu estabelecer 
um pacto com o Diabo e matar à distância 
um homem desconhecido para dele herdar 
a fortuna. Nessa noite, o Sobrenatural entra 
na sua vida e Teodoro, para além de dialogar 
por mais do que uma vez com o Diabo, passa 
a ser assombrado pelo cadáver da sua vítima, 
o Mandarim Ti Chin ‑Fu. Pretendo neste 
curto ensaio analisar mais de perto o pacto, 
que é apresentado por escrito, discutido e 
assinado com um gesto deliberado (o toque da 
campainha), porque terá de ser ele a justificar  
o conflito. A mensagem sobrenatural, apesar de 
discutida, era clara ou ambígua? Poderia uma 
leitura mais atenta do texto anular esta espécie 
de contrato assinado?

Vamos então a esse momento da diegese. 
Depois de apresentar a sua existência rotineira, 
insatisfeita e risível de amanuense supersticioso 
e ambicioso, Teodoro desvia a narrativa para as 
suas fugas à realidade, as suas distrações (“No 
entanto procurava distrair ‑me.” Queirós 1992,  
p. 83). Teodoro, como muitas outras personagens 
queirosianas, escolhia a leitura como forma de 
evasão (apenas nos são apresentados os títulos 
de algumas dessas obras “vetustas”: Galera  
da Inocência, Espelho Milagroso, Tristeza dos 
Mal ‑Deserdados). Só que, se, por exemplo,  
em O Crime do Padre Amaro, o pároco de Leiria 
se entregava a leituras moralizantes (é referido 
o título Cânticos a Jesus), porque estes textos 
eram de um “lirismo equívoco, quase torpe – 
que dá à oração a linguagem da luxúria” 
(Queirós 2000, p. 81) e puderam ser um 
instrumento importante no processo de sedução 
e conquista de Amélia (que sofre os efeitos 
dessa leitura no corpo, ficando agitada, com 
“insónia” e “palpitações” – Queirós 2000, p. 83), 
Teodoro procurava nestes livros “o tipo [de letra] 
venerando”, “a grave encadernação freirática”, 
os “dizeres ingénuos em letra gorda [que] davam 
uma pacificação a todo o [s]eu ser” (Queirós 
1992, p. 85). Se Amaro procurava o texto 
equívoco, desestabilizador, Teodoro procurava 
a leitura não equívoca, não problematizante, 
pacificadora. Esta oposição radical nas 
práticas de leitura é significativa, já que estas 
personagens masculinas e protagonistas 
poderão ter sido trabalhadas por Eça de Queirós 
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em simultâneo.1 Se o Amaro ‑leitor sabia e 
interessava ‑se por interpretar mensagens 
ambíguas (e em aproveitar essa ambiguidade 
para perverter a inocência de outras 
personagens), o Teodoro ‑leitor ficava ‑se por 
uma bibliofilia superficial – também fetichista, 
mas em que o interesse recaía no paratexto, 
no formato e não no conteúdo, não no texto 
propriamente dito. Apesar (ou por causa) da 
sua falta de preparação, Teodoro descobre um 
texto que lhe vai condenar irremediavelmente 
a existência. Terá havido uma leitura deficiente 
do texto com que se deparou? Teodoro é 
condenado por matar ou por não saber ler? 
Vamos ao texto que se destaca, enquanto o 
Teodoro ‑leitor caía numa “sonolência grata”,  
de um capítulo intitulado “Brecha das Almas”:2

No fundo da China existe um Mandarim 
mais rico que todos os reis de que a Fábula 
ou a História contam. Dele nada conheces, 
nem o nome, nem o semblante, nem a seda 
de que se veste. Para que tu herdes os seus 
cabedais infindáveis, basta que toques essa 
campainha, posta a teu lado, sobre um livro. 
Ele soltará apenas um suspiro, nesses confins 
da Mongólia. Será então um cadáver: e tu 
verás a teus pés mais ouro do que pode 
sonhar a ambição de um avaro. Tu, que me 
lês e és um homem mortal, tocarás tu a 
campainha? (Queirós 1992, p. 85)

A mensagem escrita interpela o seu leitor –  
“Tu, que me lês […], tocarás tu” (sublinhados 
meus) – para grande espanto de Teodoro e 
muito fora dos seus hábitos de leitura. No 
entanto, mais tarde, Teodoro vai reproduzir no 
seu discurso este tipo de interpelações para 
fora do texto, considerando o seu leitor como 
seu igual, como seu duplo: “Ó leitor, criatura 
improvisada por Deus, obra má de má argila, 
meu semelhante e meu irmão!” (Queirós 1992, 
p. 191). Na verdade, estas práticas superficiais 
de leitura de Teodoro não são mais do que um 
reflexo das suas práticas de escrita: “Toda a 
semana […] ia lançando, numa formosa letra 
cursiva, sobre o papel Tojal do Estado, estas 
frases fáceis: Il.mo e Ex.mo Sr. – Tenho a honra 
de comunicar a V. Ex.a…” (Queirós 1992, p. 81;  
sublinhado meu). Teodoro é um leitor e um 
escritor superficial.

De todas as formas, o Teodoro ‑leitor deveria 
ter procurado possíveis ambiguidades na 
mensagem para poder discutir com o seu 
interlocutor ‑Diabo o contrato que estava 
prestes a celebrar. O momento textual que 
deveria ter sido questionado e submetido a 
revisão é este: “Dele nada conheces, nem o 
nome, nem o semblante, nem a seda de que 
se veste.” Qual o valor semântico da utilização 
desta forma verbal – “conheces”? O presente 
do indicativo pode ter nas línguas latinas 

o valor de futuro, podendo esta frase ser 
equivalente a: dele nada conhecerás, nem  
o nome, nem o semblante, nem a seda de  
que se veste. Se o pacto quisesse referir ‑se 
ao presente e ao futuro de Teodoro, tudo 
teria corrido bem e este não viria nunca a 
saber a identidade (aspeto e nome) da sua 
vítima. Neste caso, possivelmente não haveria 
remorso nem arrependimento. Não haveria 
conflito moral. Sabemos que não foi isto que 
aconteceu. Para se referir apenas ao momento 
presente seria necessário um outro elemento 
frásico de desambiguação da mensagem, 
como um advérbio: dele nada conheces 
agora/ainda, nem o nome, nem o semblante, 
nem a seda de que se veste. Como o advérbio 
(ou equivalente) não está lá, Teodoro não sabe 
muito bem as condições do pacto que está 
a selar e também não faz as perguntas que 
devia fazer. Assim, este leitor incompetente vai 
descobrir que “nada conheces” queria dizer, 
na verdade, “nada conheces ainda” e com fatal 
surpresa vê revelado o nome da sua vítima 
(“– Pobre Ti Chin ‑Fu!…” – diz o Diabo, logo 
depois de Teodoro fazer soar a campainha), 
depois o seu semblante (bojudo, “com um 
grande rabicho solto” e segurando um 
papagaio de papel) e a seda (“amarela”) que 
veste, porque esses são os elementos que 
caracterizam a assombração que o perseguirá 
daí em diante. Também assim se entende 
a presença de um interlocutor (Diabo) num 
ato introspetivo e solitário como é o da 
leitura: o Diabo vai procurar (e conseguir) 
por meio do seu discurso desviar a atenção 
das falhas do texto para as falhas da natureza 
humana: primeiro, refere as vantagens do 
ato que se propõe – a conquista de conforto 
material, o sucesso amoroso; depois, as 
desvantagens de não levar a cabo o homicídio 
– a possibilidade da vítima morrer por si sem 
beneficiar ninguém da sua morte; por fim, a 
indiferença universal, que repõe vida e morte 
de acordo com uma lógica que ultrapassa o 
Humano. O Diabo é de tal maneira eficiente 
na sua estratégia retórica de persuasão que 
Teodoro continua até ao final da sua vida 
a culpar a natureza humana e não o texto 
daquele contrato vitalício. Depois de um 
ato de leitura incompetente, este narrador 
procura reproduzir o erro de leitura, mudando 
o destinatário, mas mantendo a mensagem, 
repetindo os argumentos que o Diabo tinha 
utilizado para perturbar a competência leitora 
da personagem. Para Teodoro, é evidente 
que se trata de uma questão moral (matar ou 
não matar), mas não será o problema mais 
abrangente, de leitura propriamente dita? 
A pergunta com que termina o texto de Eça 
de Queirós é também: seremos nós, leitores, 
como aquele leitor? O leitor atento não saberia 
derrotar o Diabo nos seus próprios termos?

1 A terceira e última versão de O Crime do Padre 

Amaro é concluída a 7 de dezembro de 1879,  

a julgar pela carta que Eça de Queirós remete  

ao seu editor, dizendo: “Ei ‑lo pois acabado,  

o romance, e bastante trabalho me deu. Creio 

que está interessante e digno de atenção. 

Como vê, as últimas duzentas páginas foram 

inteiramente refeitas. De resto, é um romance 

novo.” (Queirós 1986, p. 1225). O Mandarim tem 

a data de “junho de 1880” e terá sido concluído 

nessa altura. O início da sua escrita é mais difícil 

de estabelecer. Beatriz Berrini adianta uma 

hipótese que, a verificar ‑se, faria estes dois 

textos contemporâneos um do outro: “A primeira 

referência a O Mandarim, vaga e sem uma 

identificação precisa, aparece na correspondência 

publicada de Eça de Queirós, no verão de 1879. 

Encontrava ‑se ele em Dinan, na Bretanha, e de lá 

confessava a Ramalho Ortigão estar produzindo 

‘com esforço, o informe rascunho dum novo 

trabalho, que talvez mereça a sua aprovação –  

de artista e de moralista’. (10 ‑7 ‑1879). Seria  

O Mandarim?” (Berrini 1992, p. 17).

2 Tem sido realçado por vários estudiosos o lado 

místico e profético do título deste capítulo (por 

exemplo, Sequeira 2002, p. 393). No entanto, 

penso que este capítulo consubstancia também 

uma determinada visão da leitura como veículo 

para a perdição da alma. É a leitura de certos 

textos que provoca uma fenda, uma brecha, na 

alma incauta de quem lê. Veja ‑se o caso de Amélia, 

em O Crime do Padre Amaro.
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