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1. Introdução

Parto do princípio de que as três provas aristotélicas – ethos, pathos e logos –,
não podem e não devem se restringir a uma tradição retórica e tampouco aos estudos
sobre argumentação política ou jurídica. Posso sim tratar dessas provas na Mídia, na
Literatura, no Teatro e, dentro dele, mais particularmente, na Tragédia, que conta
necessariamente com um herói/heroína que se vê sempre entre duas forças opostas: o
ethos, seu próprio caráter, e o dáimon (destino); um herói/heroína que sempre se
apresenta em desgraça, vivenciando um desequilíbrio, uma desmedida, uma
transgressão: a hybris, que o/a levará à sua destruição. Na tragédia, tem-se uma
estrutura dramática que se vale da encenação do logos com o objetivo específico de
criar a imagem das personagens e levá-las, assim como o público expectador/leitor, a
experimentar o pathos e a catarse. Essa é, em linhas gerais, a estrutura de qualquer
tragédia, incluindo-se, evidentemente, a peça de Sartre, escrita durante a Segunda
Guerra Mundial: As Moscas. Entretanto, Sartre renova a estrutura clássica da tragédia e
coloca em cena um mundo em dessacralização, em desmitificação, onde o Olimpo,
mundo dos deuses, mantém, juntamente com a Polis, mundo dos homens, uma
dicotomia e um paradoxo profundos, um mundo no qual deuses e homens se
confrontam e tentam manter seus status quo.

O interesse atual pela retórica nos estudos de Análise do Discurso tem por
objetivo refletir, dentre outras coisas, sobre a argumentação nos textos, nos discursos os
mais variados e na questão dos sujeitos neles envolvidos. Assim, as interfaces entre a
retórica e a Análise do Discurso permitem aos estudiosos, aos pesquisadores destas e de
outras disciplinas, abordarem textos, discursos e sujeitos da enunciação sob categorias
moventes, complexas e conflituosas tais como logos, ethos e pathos.

Assim sendo, minha perspectiva de análise é linguístico-discursiva. Para ancorar
essa reflexão em uma base teórica, opto pelos estudos de Aristóteles, Charaudeau,
Maingueneau e Amossy, dentre outros, sobre as três provas aristotélicas e sobre as
transgressões no e pelo discurso. Tomo como viés um arcabouço teórico a respeito das
paixões e das transgressões a partir da análise e da aplicação dessas noções na peça de
Sartre. Para a consecução dos objetivos propostos, trato também de conceitos outros
relacionados ao tema central como, por exemplo, os de estereótipo, de saberes de
crença, de imaginários sociodiscursivos, todos eles compreendidos a partir da Análise
do Discurso.

2. O teatro e a duplicidade enunciativa

No Teatro, tanto as personagens quanto as palavras são corpos que significam.
Ambas são literalmente mises en scène, são as grandes responsáveis por todas as ações,
sentimentos e transgressões. Ethos e pathos estão, desse modo, ligados ao exercício do
logos, da palavra e esta pode até mesmo matar. O teatro é, assim, um espaço
privilegiado da expressão, lugar propício para o espetáculo das paixões. Ethos, pathos e
logos parecem ser três personagens em cena, de mesmo peso e mesma importância. Elas
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são geralmente a síntese desses três elementos. Elas são sua espetacularização. Elas se
completam, se complementam e comandam a mise en scène. Imagens de si e emoções,
sentimentos, sensações e reações como amor e dor, paixão e ódio, vingança e
arrependimento, sofrer e fazer sofrer, chorar e fazer chorar, matar e morrer, tudo isso é
encenado na e pela palavra, no e pelo discurso. Para encenar as paixões no discurso
teatral as personagens incorporam de maneiras diferentes a espetacularização das três
provas aristotélicas.

Cabe aqui alguns rápidos comentários sobre o Teatro em sua duplicidade
enunciativa e em sua irredutível reflexividade, como diz Maingueneau. O teatro é um
gênero pouco estudado no campo dos Estudos Literários, que têm tratado
preferencialmente das formas narrativas, e também pouco estudado no campo da
Análise do Discurso, que têm tratado, sobretudo, de textos não-literários. Por
conseguinte, os pesquisadores dispõem de poucos instrumentos conceituais e
metodológicos para dar conta do caráter particular do texto dramático e negligenciam,
muitas vezes por falta de conhecimento, as condições particulares de sua existência.
Vale lembrar ainda que o texto dramático é igualmente pouco estudado no campo dos
Estudos Teatrais, que geralmente têm visto a representação cênica como tendo uma
existência relativamente independente do texto, que apresenta, para o tipo de análise
proposto, exigências metodológicas propriamente textuais.

Sei que a enunciação no Teatro é pseudo-enunciação e que deve se guardar as
devidas proporções; minha análise, muitas vezes, se dará por analogia. Teatro é
representação da vida real, que só funciona a partir de convenções e contratos que
tornam verossímeis situações, às vezes, pouco prováveis. Entretanto, a verossimilhança
não pode ser confundida com o realismo cotidiano. Concordo inteiramente com
Maingueneau (2000: 16), quando ele afirma que “... o texto literário aparece como um
‘pseudo-enunciado’, que só comunica pervertendo as regras do intercâmbio linguístico.
[...] os textos literários constroem suas cenas enunciativas através de um jogo de
relações internas ao próprio texto.”

O próprio gênero Tragédia ou Dramático também colabora com a composição e
uso das provas aristotélicas. Uma Tragédia é sempre codificada e exige um conjunto de
regras rígidas, de requisitos obrigatórios que remontam à Poética de Aristóteles e que
nos ajudam a traçar o perfil da personagem trágica. Esse gênero impõe ethos, pathos e
logos convencionais. Para ficarmos somente com alguns exemplos, na Tragédia, deve
ser encenada a vida de personagens de elevada condição: reis, rainhas, príncipes e
princesas. Uma tragédia geralmente leva em seu título o mesmo nome da personagem
principal, o que já nos faz imaginar quem é ela e o que ela vai viver naquele dia de
existência ficcional e nas duas horas em média de representação cênica. É sabido que a
Tragédia, nos moldes aristotélicos, envolve sempre uma questão política, uma questão
de Estado e também um conflito entre a personagem principal e algum poder de
instância maior, como a lei, os deuses, o destino ou a sociedade. A bienséance obriga
ainda que o dito e o dizer sejam construídos sob regras rígidas. Além disso, há sempre
normas sociais que serão postas em dúvida, questionadas pelos protagonistas. A
personagem principal de uma tragédia vive, como veremos, todos estes conflitos. É
previsto pelo gênero dramático que ela sofrerá, será, de alguma forma, punida por tentar
transgredir alguma norma e, muito provavelmente, morrerá. Tudo isso com objetivos
específicos, dentre os quais citamos as três provas aristotélicas e com elas o intuito de
fazer o público se divertir, se instruir e purgar pela catarse. E sabemos disso antes
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mesmo das cortinas se abrirem. Passo, na sequência, a uma apresentação geral das três
provas aristotélicas.

3. As provas aristotélicas

As três provas aristotélicas tem sido revisitadas por pesquisadores das mais
diversas disciplinas, aplicada das mais diversas formas. Há aqueles que acreditam que
as provas só se constroem na enunciação, que o ethos, por exemplo, diz respeito ao
orador, ao sujeito enunciador e também ao sujeito comunicante. Alguns dizem que
ethos é uma construção consciente e deliberada com fins específicos: influenciar ou
emocionar o auditório através do logos. Outros dizem que tanto o ethos, quanto o
pathos e o logos não são controlados, que são involuntários, inconscientes, assimétricos
e naturalmente construídos nas relações sociais. Ainda outros afirmam que as três
provas são antes de tudo cognitivas. O que parece ser senso comum é que o ethos e o
pathos passam pelo logos, pelo discurso, pela linguagem e vice-versa. Também prefiro
a versão de que as três provas são uma produção conjunta construída dentro de um
quadro comunicacional, ou seja, responsabilidade de quatro instâncias enunciativas, a
saber, o sujeito comunicante, o enunciador, o destinatário e o interpretante, que se
valem dos elementos situacionais, discursivos, linguísticos e psicossociais, polifônica,
dialógica, inter-, intra- e extradiscursiva, incluindo vozes, corpos e tons, enfim, tudo o
que compõem o quadro comunicacional.

Desse modo, as três provas dizem respeito diretamente tanto à pessoa real,
sujeito empírico, o sujeito comunicante, quanto à pessoa que fala, que enuncia, o sujeito
enunciador, além do interlocutor previsto, imaginado, o tu-destinatário e o interlocutor
empírico, real, o tu interpretante, co-enunciador. As três provas são algo que se constrói
pelos interlocutores, construtores de imagens de si e de sentidos na e pela linguagem, na
e pela palavra em interação.

3.1. O ethos

O que acabo de dizer serve para introduzir uma reflexão sobre o conceito de
ethos prévio ou ethos pré-discursivo na tragédia, composto pelas imagens pré-existentes
ou pré-construídas acerca da personagem, anteriores à sua enunciação. Fica claro, com o
conceito de ethos prévio, que a construção da imagem das personagens não é feita
somente por elas, por seus discursos. As outras personagens e nós leitores/espectadores
também ajudamos a construir seu ethos prévio, a partir do que sabemos a priori delas.
Antes mesmo de iniciada a peça, podemos coletar uma série de informações
preliminares que nos ajudam a formar uma imagem da rainha, da princesa, enfim, da
personagem principal, o que significa que o ethos não se restringe à dimensão
puramente enunciativa, ou seja, ao presente da enunciação. Ele pode antecedê-lo e se
compor a partir de situações de comunicação já vividas, de enunciações anteriores, de
um quadro histórico e psicossocial anterior à produção da enunciação, além,
evidentemente, dos conhecimentos prévios, dos saberes de crença partilhados e dos
imaginários sociodiscursivos instaurados, vivenciados entre todos os envolvidos. Assim,
o ethos prévio abrange também a esfera dos dados situacionais, históricos e psicológicos
das instâncias enunciativas. O estatuto social da personagem, sua reputação, suas
qualidades morais, seu comportamento podem nos ser fornecidos, é claro, durante o
desenrolar da peça, no momento em que ela enuncia, verbalmente ou não, momento em
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que partes ou facetas do ethos são fabricadas ou confirmadas naquele quadro
comunicacional. Digo facetas, porque, evidentemente, o ethos é uma construção poli ou
multiforme, movimento dinâmico, imagem cambiante que se constitui de fragmentos
que mudam segundo a situação de produção e de recepção discursiva, segundo a ação e
a reação dos interlocutores.

Geralmente as primeiras cenas de uma tragédia servem para familiarizar o
leitor/expectador com a intriga, com as personagens e, porque não dizer, para mais uma
vez nos ajudar a compor o ethos prévio das personagens. Em seguida, a personagem
principal finalmente se apresenta em cena. Ela, neste momento, sem precisar dizer nada,
já oferece a todos a imagem de si. Ela se mostra, mostra a imagem de si através de seus
gestos, de sua postura de sua expressão facial, de suas expressões não-verbais, de sua
encenação gestual, do tipo de vestimenta etc. Na verdade, até mesmo o cenário, a
música e a iluminação ajudam a compor o ethos das personagens. Maingueneau nos
lembra que ethos também é corpo, é corporalidade, ligada ao que ele chama de ethos
mostrado. (Maingueneau 1999: 79). Ao falar, as personagens se descrevem e
textualizam a imagem si. Evidentemente não é responsabilidade apenas delas a
construção dessa imagem. É através do que elas dizem uns aos outros, às outras
personagens e a todos nós leitores/espectadores que suas imagens são construídas. Suas
falas são uma espécie de narrativa de seus sentimentos e de seus ethé. Temos, aqui, o
que Maingueneau chama de ethos dito. Através da fala das personagens, fabricamos ou
confirmamos a imagem delas através de seus próprios discursos, no instante de sua
realização, como resultado de sua enunciação, no presente de sua ocorrência. É nesse
momento da enunciação que presenciamos, visualizamos, confirmamos, atualizamos
e/ou rearranjamos o ethos prévio e o ethos mostrado, que se unem, se somam ao ethos
discursivo dito. O que as personagens aparentam ser se funde ao que elas pensam ser e
dizem ser e tudo isso forma a imagem daquilo que elas são, ainda que essa imagem seja
multiforme e que não haja simetria entre esses elementos que compõem a imagem de si.

Mas há ainda outros elementos apriorísticos1, além dos que acabei de citar, que
nos ajudam a compor a imagem das personagens: nossas representações sociais
coletivas, os estereótipos engendrados pelo imaginário social, os valores e outros tipos
de saberes de crença e imaginários sociodiscursivos que nos habitam, enfim, algo que
precede a fala da personagem no momento em que enuncia e que nos ajuda a
(re)construir ou a (re)conhecer a imagem que fazemos dela. A esse percurso que acabo
de descrever podemos dar o nome de interdiscurso, ou seja, a construção do ethos se dá
também na relação entre os discursos. Passo, na sequência, a tratar do pathos.

3.2. O Pathos

Embora seja ainda um campo de investigação recente para a Análise do
Discurso, o estudo das emoções se configura como um tema de grande interesse para o
desenvolvimento integral de suas proposições teóricas e metodológicas, já que
contempla uma dimensão constituinte de todo e qualquer processo de interação social e
se manifesta, primordialmente, por meio dos discursos produzidos. Mas é preciso
ressaltar que não compete à Análise do Discurso tratar da equivalência entre a emoção
manifesta e a emoção efetivamente sentida pelo sujeito. Em razão de seu aparato teórico

1 Ainda que não seja minha proposta de reflexão neste texto, gostaria de registrar aqui a necessidade de mais
pesquisas que busquem relacionar ethos, pathos ecognição.
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e metodológico, a Análise do Discurso prioriza o estudo da expressão das emoções, sem
a necessidade de demonstrar sua veracidade ou autenticidade, no sentido ontológico. No
entanto, acredito que essa assertiva pode ser relativizada, caso o objeto de análise seja
um texto ficcional.

Em retórica, o pathos é um dos meios de se alcançar a persuasão. Para o sujeito
enunciador, o pathos designa tudo aquilo que permite emocionar o outro, o interlocutor:
os dizeres, os movimentos e as figuras que se podem empregar a este fim. De uma
maneira geral, o pathos é tudo aquilo que experimentamos que nos leva a um estado
emocional; são as paixões que reúnem as emoções e os sentimentos. Aristóteles define
assim o pathos: “As emoções são as causas que fazem alterar os seres humanos e
introduzem mudanças nos seus juízos, na medida em que elas comportam dor e prazer:
tais são a ira, a compaixão, o medo e outras semelhantes, assim como as suas
contrárias”. (Aristóteles2005: 85). O pathos diz respeito, assim, à nossa vida afetiva por
oposição à nossa vida intelectual, mas mantém uma relação com nossa vida social, visto
que as paixões são frequentemente o fruto de nossa relação com o(s) outro(s). Elas se
manifestam sempre através de reações fisiológicas muito sensíveis tais como a cólera e
o medo.

Do ponto de vista da retórica, o sujeito, quando enuncia, deve sempre se
preocupar com a adaptação de seu discurso ao seu destinatário. Ele deve, ao enunciar,
saber escolher bem seus argumentos e levar em consideração o estado de espírito de seu
interlocutor, saber, por exemplo, se ele está, naquele momento, sereno ou com raiva,
alegre ou triste, apaixonado ou desesperado, visto que isto afetará sua recepção do
enunciado. Ainda segundo Aristóteles:

Por um lado, quem ama acha que o juízo que deve formular sobre quem é julgado é de
não culpabilidade ou de pouca culpabilidade; por outro, quem odeia acha o contrário.
Quem deseja e espera alguma coisa, se o que estiver para acontecer for à medida dos
seus desejos, não só lhe há de parecer que tal coisa acontecerá, como até será uma
coisa boa mas para o insensível e para o mal-humorado passa-se exatamente o
contrário. (Aristóteles 2005: 84)

Nessa relação, vejo que, na tragédia, o pathos é um meio cênico de se alcançar a
catarse. Daí o interesse do dramaturgo em conhecer bem as paixões e seus mecanismos.
O sujeito comunicante e o sujeito enunciador, o orador, o ator e a personagem se
identificam neste aspecto: eles devem/precisam saber simular com perfeição as emoções
que eles desejam transmitir aos seus interlocutores (auditório, espectadores, jurados,
personagens, leitores). Entretanto, ao mesmo tempo, eles não devem perder o controle
de seus discursos, de seus atos e precisam permanecer senhores, donos de seus discursos
e atos. Assim, o sujeito enunciador deve manter sempre o controle de seu discurso e não
deve jamais se deixar levar pelas emoções tais como o entusiasmo e a fúria.

As emoções são, desse modo, “aprendidas” socialmente e refletem o repertório
cultural que lhes deu origem. Nesse sentido, as emoções corresponderiam muito mais às
interpretações dos sujeitos diante dos acontecimentos, que têm como balizas sua história
de vida, seus conhecimentos sociodiscursivos a respeito do fato, os estereótipos que
circulam socialmente, suas crenças, valores morais, posicionamento diante das normas
sociais etc., do que às reações puramente fisiológicas e mesmo psicológicas diante dos
eventos. Essa opção conceitual se coaduna com as proposições da Análise do Discurso
– meu lugar teórico de enunciação – já que, nesse caso, o elemento determinante das
emoções são suas condições históricas de produção, o que as tornam singulares e
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transitórias, e cuja natureza se mostra, nesse caso, contrária a qualquer tentativa de
universalização.

Assim, no decorrer do processo de internalização de hábitos e costumes próprios
a uma esfera social, o sujeito internaliza, igualmente, determinados estados afetivos
relacionados a acontecimentos particulares àquela esfera, produzindo, assim, uma
espécie de ritual emocional comum à coletividade em questão. A afetividade mistura-se
a acontecimentos significativos da vida coletiva e pessoal, implicando um sistema de
valores posto em prática pelo indivíduo e uma interpretação dos fatos conforme uma
referência moral. De certa maneira, a emoção é indicada pelo grupo, que dá certo grau
de importância a alguns fatos (Le Breton, 2009). As emoções sentidas são determinadas,
em boa medida, pela interpretação subjetiva, mas balizadas pelas regras do grupo. Elas
estão ligadas às normas sociais, entendidas como convenções, prescrições de
comportamentos partilhadas entre os indivíduos de uma mesma sociedade. As emoções
surgem das crenças e dos julgamentos de valor, ambos modificáveis no tempo e no
espaço social. Na sequência, busco alguns exemplos das provas aristotélicas na peça As
Moscas, de Sartre.

4. Algumas anotações sobre a peça

Ainda que seja quase unânime que uma tragédia termine com a morte da
personagem principal, em As Moscas, Sartre propõe um outro caminho, o da liberdade.
Em 1943, Sartre se apropria do mito da Casa de Atridas e escreve As Moscas. Sartre, ao
escrever As Moscas, está, na verdade, (re)escrevendo-a a partir de três grandes autores
da dramaturgia grega: Ésquilo, Sófocles e Eurípedes. Todos eles escreveram sobre os
mitos da casa dos Atridas. Ésquilo escreveu uma trilogia: a Oréstia, composta de
Agamêmnom, as Coéforas e Eumênidas. Sófocles e Eurípedes escreveram duas peças
com o nome de Electra. Sartre retoma o mito e o presentifica em um novo cenário: Paris
ocupada pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Esse contexto situacional de
produção/recepção da peça é um vetor importante na construção de novas leituras e de
sentidos outros de As Moscas.

Ainda que tenha feito algumas pequenas mudanças, adaptações dos clássicos, as
personagens e também o tema central em As Moscas, de Sartre, são os mesmos: a morte
de Agamêmnon e suas consequências. Orestes chega à Argos com o Pedagogo no dia da
festa dos mortos. Ele acaba por encontrar sua irmã Electra. De imediato Orestes
reconhece Júpiter, que o segue desde sua chegada à Argus. Orestes reencontra Electra
revoltada e desesperada, enfim, totalmente patemizada. Após a cerimônia no Templo
dos Mortos, Orestes revela a Electra sua identidade. Na sequência, os dois arquitetam
matar a mãe, Clitemnestra, e Egisto, seu amante. Júpiter, que tudo vê e tudo ouve, conta
a Egisto o projeto dos irmãos. Júpiter tenta convencer Egisto a lutar contra Orestes, mas
ele se recusa. Orestes, sozinho, mata Egisto e Clitemnestra e não se arrepende de seu
ato, mas Electra sim. As Eríneas chegam, enviadas por Júpiter, para perseguirem,
atormentarem aqueles que derramam o sangue parental, uma forma de lembrar aos
assassinos o ato cometido. Orestes não teme Júpiter nem tampouco as Eríneas. Cercada
pelas Eríneas, , que se sente culpada e arrependida, se refugia com o irmão no templo de
Apolo. As Eríneas a cercam e a atormentam. Horrorizada pelo duplo crime, Electra é
para as Eríneas uma presa fácil. As Eríneas, sob a ordem de Júpiter, levam Electra.
Orestes chama para si toda a responsabilidade pelos crimes cometidos. Com este ato, ele
libera todo o povo de Argos de seus remorsos e do domínio de Júpiter, instituindo,
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assim, a lei da cidade e o poder responsável da coletividade. Deixa Argos seguido pelas
moscas, pelos ratos e pelas Eríneas.

Orestes chega a Argos sem uma identidade definida. Ele se sente livre, sem
remorsos e sem crimes. Mas, por outro lado, ele não tem passado. A imagem que ele
tem de si é a de um andarilho, de um homem sem raízes. Ele não se vê engajado, ligado
àquela cidade e àquele povo. Ele não participa da falta coletiva vivida, vivenciada por
aquela sociedade. Ele não compartilha com o povo de Argos a memória do crime de seu
pai: “Nasci aqui. (Sartre 2005: 4) […] Não me importo; não sou daqui. (Sartre 2005: 11)
[…] Ah! Nenhuma lembrança. (Sartre 2005: 16) [...] E não temos nada a fazer aqui.”
(Sartre 2005: 18). Ele se sente um estrangeiro naquela cidade que é, entretanto, a sua
cidade. Sua memória e sua identidade, ou seja, a imagem que ele faz de si, é vazia de
lembranças. Como Orestes não se identifica com a cidade e tampouco com o povo, ele
decide partir, visto que ele é livre para ir e vir “[…] não é meu palácio, nem meu portão.
(Sartre 2005: 18) […] Não temos nada a fazer aqui. Partamos, Vê se podem nos arranjar
cavalos, que iremos até Esparta, onde tenho amigos.” (Sartre 2005: 20). A imagem de
Orestes é, nesse momento, uma construção, um “grau zero” de seu ethos, lembrando
Barthes. Neste momento, entra em cena Electra, sua irmã. Seu ethos (dito e mostrado
por ela própria) é o de uma pessoa revoltada, infeliz: “[...] lavo a roupa do rei e da
rainha. Lavo a louça também. Já me bateram. Só tenho a mim mesma. Sou uma sarna,
uma peste. Não tenho amigas.” (Sartre 2005: 23-24). Revolta-se contra Clitemnestra,
que a traiu, que matou seu pai e que a faz de escrava, juntamente com seu amante
também assassino de seu pai. Revolta-se contra sua condição de impotente. Sua única
esperança está na suposta volta de seu irmão que, para ela, representa a imagem, o ethos
do salvador, do justiceiro. Temos aqui mais uma forma de construção do ethos de
Orestes, agora feito por sua irmã : “Mas ele [Orestes] virá, aquele que espero, com sua
grande espada (Sartre 2005: 24) [...] É algum grande soldado, com os grandes olhos
rubros de nosso pai, sempre furioso, ele sofre, está preso ao seu destino como cavalos
estripados que tivessem as patas amarradas ao intestino.” (Sartre 2005: 55). Após o
encontro com Electra, Orestes muda de opinião e decide não mais partir. A fala de
Electra o toca. Sua escolha, entretanto é racional, moralmente responsável, e terá um
desenlace político. No seu encontro com Electra, ele constrói uma relação que o fará
optar pelo engajamento político. Ele começa, desse modo, a também (re)arranjar a
imagem que faz de si. Sua ação consistirá em transgredir a ordem social/política
vigente, em lutar para tornar ilegítimo o poder em vigor, em destruí-lo, indicando uma
nova ordem.

Durante a Festa dos mortos, Electra é punida pelo rei e pela rainha por
insubordinação, por tentativa de transgredir a ordem pública e por incitamento à revolta.
Orestes tenta protegê-la, convidando-a para ir juntamente com ele embora de Argos e
iniciarem uma nova vida. Ela recusa, dizendo que espera a chegada do irmão para salvá-
la. Neste momento, Orestes confessa que ele é o seu irmão:

Orestes: - Electra. Escuta: vamos fugir juntos. Eu te levarei a Corinto. Se me seguires,
verás que podemos querer muitas outras coisas sem deixarmos de ser sensatos. (Sartre
2005: 54)

Electra: - Meu irmão não morreu, sei disso. E o espero. Ele virá, não pode deixar de vir.
Orestes: - Electra, eu sou Orestes. (Sartre 2005: 56)
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Tal surpresa veio juntamente com certa decepção. O ethos prévio que ela havia
construído de seu irmão, “aquele que vem com a grande espada” (Sartre 2005: 21),
passa a ser um ethos discursivo e suas palavras não a convencem de imediato. Seu ethos
se torna presencial, físico e enunciativo. Orestes, a partir desse momento, a partir de sua
confissão, torna-se um homem que tem um presente, que presentifica o passado, o
preenche e se projeta em um futuro: “Tu és minha irmã. Electra, e esta cidade é minha
cidade. Minha irmã !” (Sartre 2005: 62). Electra só o reconhece como Orestes, como
irmão depois que ele decide transgredir uma ordem divina e também social, a de vingar
a morte do pai matando a mãe e seu amante. Desse modo, seu ethos está totalmente
comprometido com sua ação/transgressão. Como ele se sente livre inclusive para
matar...

Orestes: - Eu não queria derramar o sangue deles, os deuses estão de prova. [...]
Esconda-me no palácio, leva-me essa noite até o quarto real, e verás... [...]

Electra: - Orestes, és meu irmão mais velho e o chefe de nossa família, toma-me nos teus
braços, protege-me, pois iremos ao encontro de enormes sofrimentos. (Sartre 2005: 64).

Orestes entra no Palácio, consuma sua transgressão, matando os dois assassinos de seu
pai. Neste momento, Electra, patemizada, sente remorsos. A construção de seu próprio
ethos e o de seu irmão modificam drasticamente com a transgressão cometida. Um não
reconhece mais o outro:

Orestes: - E então?... Não te reconheço. Não falavas assim ainda agora.

Electra: - Orestes... também não te reconheço. (Sartre 2005: 83)

Ela passa a culpar Orestes por tirar dela a única razão de viver: seu pathos, ou seja, o
ódio pela mãe e seu amante. Ela, que por alguns momentos se viu feliz por ter seu irmão
para protegê-la, o renega:

Electra: - Não me toques. [...] Ah? eu te odeio! (Sartre 2005: 95) [...] Ai de mim. Deixa-
me. Nada tenho a te dizer. Eras meu irmão, o chefe da nossa família, devias me proteger;
mas me mergulhaste no sangue... (Sartre 2005: 107)

Arrependida, Electra se deixa levar pelas Eríneas. Seu ethos se encerra como começou:
a de mulher que vive pela patemização, infeliz, com ódio, amargurada e usada. Ela não
consegue se libertar deste estado patêmico pela ação, ao contrário, se condena pelo que
fez e seu pathos simplesmente se renova, se repete. Orestes também encerra seu ethos e
seu pathos como começou. Ele deixa Argos, abandona a cidade como alguém que não
criou raízes, em um “grau zero” de patemização: nenhuma mágoa, nenhum rancor ou
ódio. Vai continuar com seu ethos de andarilho. Sartre, entretanto, dá uma conotação
filosófica existencialista para a personagem. Orestes é livre e a liberdade é uma
construção. O sujeito constrói seu ethos e seu pathos não só através de sua enunciação,
mas, sobretudo de suas ações, ainda que dizer seja agir. Aliás, sobretudo no teatro, a
palavra é, repito, ação. Ela pode construir o ethos de alguém e pode provocar paixões,
emoções, ou seja, pode patemizar. Ethos e pathos podem libertar e também podem
condenar e até mesmo matar.

Ainda que seja quase unânime que uma tragédia termine com a morte da
personagem principal, levando os outros (personagens e espectadores/leitores) à catarse,
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em As Moscas, Sartre propõe um outro caminho, o caminho da liberdade. A morte
também está presente no final de As Moscas, mas não das duas personagens principais.
Orestes mata a mãe e o padrasto. Electra enlouquece e é levada pelas Eríneas. Orestes
toma para si toda a responsabilidade dos assassinatos e vai embora de Argos. Na última
cena, o ethos e o pathos das personagens e, por conseguinte, do auditório
(leitores/espectadores) são finalmente (re)definidos, (re)configurados e de certa forma
(re)habilitados.

5. As transgressões em As Moscas, de Sartre

São muitos os sinônimos ou palavras e expressões que se apresentam no mesmo
campo semântico de transgressão; uma grande parte com conotação que pode ser mais
ou menos negativa: blasfêmia, insubmissão, desmando, insubordinação, erro, crime,
delito, deslize, violação, intrusão, quebra, atentado, infração, contravenção,
desobediência, rompimento, ofensa; e outra parte com conotação que pode ser mais ou
menos positiva: contestação, apropriação, superação, inovação, ousadia, recriação,
irreverência, rebeldia, ir além de, atravessamento.

Se são muitos os sinônimos e o entendimento do que seja transgressão, parece
ser unânime, entretanto, afirmar que para que haja transgressão, qualquer que seja ela, é
preciso, no mínimo, dois elementos, dois corpos distintos, um ativo, o transgressor, e
um passivo, o transgredido. O ativo seria aquele que comete a ação de transgredir; o
passivo contaria a seu favor com a norma, com o estabelecido, o estruturado, o
implantado, caso contrário, o efeito de transgressão esvairia-se, deixaria de existir, sua
função se tornaria inócua. Desse modo, transgredir se mostra como algo dialético: o
ponto e o contraponto, o ativo e o passivo, o peso e seu contrapeso, a ordem e a
desordem, a norma e sua irrupção, o velho e o novo. A transgressão se dá,
necessariamente, no rompimento de uma norma, de uma lei estabelecida, momento em
que o transgressor se rebela contra ela, a transgride. Passo, a seguir, a tratar de algumas
(possíveis) transgressões em vários níveis discursivos.

Geralmente, imaginamos que as transgressões acontecem quando há um tipo de
ruptura com algo já normatizado, instaurado, reconhecido mas que é externo, exterior a
ele. Nesse caso, podemos afirmar que Sartre transgride o status quo da França durante a
Segunda Guerra. É sabido que a peça foi escrita e encenada em 1943 na França ocupada
pelos nazistas. Cabe ressaltar que logo após a estreia, a peça foi proibida pela
administração alemã. A peça segue a proposta filosófica de Sartre do existencialismo.
As Moscas é, desse modo, uma alegoria à ocupação francesa de Hitler. Nessa época a
França estava paralisada pelo terror exatamente como Argos. Os cidadãos de ambas
sentiam-se culpados e submetiam-se a uma ordem social/política imposta pelo inimigo.
Revoltar-se contra essa ordem, transgredi-la era algo perigoso, arriscado. A peça surge,
então, como uma transgressão à tirania vigente, uma tentativa de irrupção. Essa
transgressão serviria como algo libertador, uma arma contra a dominação, contra o
posto, o vigente, o estruturado pelo nazismo, uma forma de “resistência existencialista”.

Por um lado, também é comum vermos transgressões entre gêneros discursivos
como, por exemplo, uma publicidade transgredindo um poesia, uma poesia
transgredindo uma receita. Na peça As Moscas não é preciso, então, haver dois
elementos, dois corpos, ou algo que lhe seja exterior, visto que a transgressão é interna à
própria estrutura já normatizada do gênero Tragédia. Nesse caso, Sartre, com As
Moscas, transgride, num certo sentido, o gênero Tragédia, ao presentificar o mito para
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questioná-lo aos olhos da modernidade da polis, para se valer dele para tratar de
questões outras como a situação da França na Segunda Guerra Mundial e sua filosofia
existencialista.

Desde o início da peça temos a recorrência de transgressões. A cidade de Argus
sofre as consequências de uma delas. A Rainha Clitemnestra, juntamente com seu
amante, Egisto, transgrediram a lei ao assassinarem o Rei Agamêmnon para assumirem
o trono e também ao se aliarem a Júpiter para manter o povo sob severas regras. A
Rainha Clitemnestra transgride a lei, ao fazer da filha de Agamêmnon, Electra, sua
escrava. O preço a pagar por essas transgressões é repassado ao povo de Argus, que
expia coletivamente os pecados e, arrependido e com remorso, é perseguido pelas
moscas, enviadas por Júpiter, para fazer lembrar, o tempo todo, as transgressões
cometidas. Electra, enquanto parte dessa coletividade subjugada, aguarda a vinda do
irmão, Orestes, que vingará a morte do pai e libertará todo o povo de Argus. Ao
reconhecer o irmão, pede-lhe que mate a Rainha e seu amante, que cometa um ato
heroico, que cometa transgressões em nome da justiça.

Orestes, assim como Sartre, se sente livre e a liberdade é para ambos uma
construção. Eles se sentem livres inclusive para se engajarem em questões políticas e
transgredirem a ordem estabelecida, chamando para si a responsabilidade de seus atos.
Orestes enfrenta Júpiter, não o teme e o vence. A liberdade de um homem consiste na
capacidade e na possibilidade de escolher seus atos e, uma vez escolhidos, assumir sua
responsabilidade. Orestes assume seu ato transgressivo, liberta o povo de Argus e
propõe uma nova ordem social. Electra passa, então, a ver Orestes como um
transgressor maléfico. Ao contrário do irmão, ela, que se alimenta da patemização, é
incapaz de transgredir as leis e as normas estabelecidas e paga por isso: é punida por
Júpiter e levada pelas Eríneas.

Dessa forma, são os universos contextual, situacional, as circunstâncias, as
condições de produção e de recepção da transgressão, os sujeitos e os sentidos visados,
entre tantos outros elementos, que vão ajudar a decidir a natureza, o tipo da
transgressão.
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