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N. do A.

Por norma, optámos por não traduzir as referências às obras, 
mantendo os títulos na língua original. Pelo contrário, todas as ci-
tações inseridas no texto, de autores não portugueses, optámos por 
proceder às respetivas traduções para a nossa língua, exceto em ca-
sos muito pontuais, onde por questões muito concretas, decidimos 
manter a citação na sua língua original. 

Todas as traduções são da nossa inteira responsabilidade. 

Prefácio

Pessoas dentro e fora da História:
Uma Reflexão sobre o Discurso de Dakar de Sarkozy

Conta-se que a introdução da televisão a preto e branco no in-
terior do território português fez com que algumas pessoas não 
fossem capazes de distinguir a ficção da realidade. Tendo visto, 
por exemplo, um crime numa série televisiva estrangeira, procu-
ravam nos dias seguintes o criminoso nas ruas das suas próprias 
aldeias. Nas cidades, muitas pessoas sorriram perante a inocência 
dos protagonistas involuntários desses casos, congratulando-se 
secretamente pela sua própria sofisticação que lhes permitia não 
cometer os mesmos equívocos. Não há razões, contudo, para o 
sorriso. A perceção neutra da realidade é impossível. Se se olhasse 
para uma mesa sem o conceito de mesa, nada se veria. Dom Qui-
xote é o modelo perfeito da dificuldade que a mente humana tem 
de apartar narrativas interiores em relação a uma suposta realida-
de exterior. Não há exceções conhecidas. Não seriam humanas. 
Todas as pessoas do mundo são como esses aldeões que foram 
confrontados com uma nova tecnologia e todas são o personagem 
de Cervantes. Se, assustados pela impossibilidade de proceder de 
outra forma, se lutar por uma realidade objetiva, não inquinada 
por narrativas, nada se conseguirá tão-pouco, porque essa noção 
é, ela própria, uma construção narrativa que deriva de uma de-
terminada história intelectual. Não é um pensamento que tenha 
surgido em todas as partes do mundo e em todas as épocas. Mais 
ainda, trata-se de uma missão que tem um resultado a alcançar; 
neste sentido, é apenas a bilionésima manifestação de um ideal, 
de uma demanda, da prossecução de um interesse que surgiu a 
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certa altura na vida de algumas pessoas. Poder-se-ia dizer que a 
procura de uma representação objetiva da realidade é mítica. Nes-
te sentido, não é mais “factual” ou “verdadeira” do que a Idade 
de Ouro, o Graal ou o Apocalipse, só para ilustrar com exemplos 
conhecidos uma coleção vasta de estruturas psíquicas profundas 
que dão forma à ação humana, seja individual, seja coletiva.

É possível acompanhar os episódios de quixotismo – ou da 
crítica quixotesca ao próprio quixotismo – em todos os quadran-
tes da vida contemporânea. Não é possível sair para fora desse 
processo. Porquê? Por isto: não há lado de fora, mas sim há in-
contáveis representações do desejo de um lado de fora que ex-
pressam aspetos do que vai acontecendo do lado de dentro. Da 
aldeia mais humilde aos meandros da política internacional, só 
se encontrará mais do mesmo. O aldeão inculto não verá gigantes 
em moinhos, mas verá qualquer outra coisa. O estadista sofistica-
do do século XXI não proporá o Quinto Império, o Espaço Vital 
ou o Reich de Mil Anos, certamente, mas, escravo da condição 
humana que não se deu a si mesmo e que não está ao seu alcance 
alterar, aspirará com monotonia a um futuro de conforto ou de 
liberdade ou de democracia ou de qualquer outra coisa que mais 
não será do que um dos muitos rostos do Paraíso. No melhor 
dos casos, o voluntarioso estadista desempenhará o seu papel de 
crente em estruturas míticas profundas, e depois passará, sendo 
rapidamente substituído por algum outro. Não há falta de crentes 
nem nunca houve. 

Para compreender estes assuntos, não há objetos privilegiados 
nem textos decisivos. Um programa trivial de televisão encerra li-
ções tão importantes quanto as que passam despercebidas na falsa 
urgência dos assuntos quotidianos ou quanto as que parecem as-
sinalar um momento de viragem da História. A grande cultura e 
os grandes momentos apenas amplificam o que está latente na ba-
nalidade da vida quotidiana. Dom Quixote auxilia a compreender 

o que move milhões de pessoas menos interessantes do que ele, 
e o 11 de Setembro permite ver o despeito que move a perceção 
que algumas pessoas têm do sucesso de outras. Por uma estranha 
invisibilidade, os intelectuais mais recentes têm menosprezado 
o estudo das formas de pensamento que se manifestam na vida 
quotidiana, na linha de Herbert Marcuse, Roland Barthes e Michel 
Foucault. Há, evidentemente, exceções que reforçam a necessidade 
de pensar com seriedade o que se revela nos pequenos textos que 
vão povoando os dias. Recorde-se A Narrativa Trivial, do ensaísta 
brasileiro Flávio Kothe (1994), uma pequena joia dos estudos so-
bre a riqueza que se esconde nas obras que não têm a grandeza do 
Dom Quixote. 

O discurso político é um caso especialmente relevante de tex-
tos sem os quais a vida das sociedades seria impensável. É ne-
cessário estudar a oratória política para compreender a vida 
contemporânea, já que é aí que se encontram as narrativas que 
pontuam as grandes decisões coletivas. Não é fácil essa tarefa. A 
utilização meramente funcional dos discursos faz com que sejam 
rapidamente esquecidos, numa voragem imparável. A complicar 
esse estudo, o discurso político parece contaminado pelo mito da 
objetividade, refém como está de uma narrativa de ordem supe-
rior que defende que o século XXI se caracteriza pela ciência e 
pela tecnologia. A oratória política deixou, pois, de ser objeto de 
reflexão sobre as suas estruturas profundas, limitando-se a análise 
aos seus aspetos meramente pragmáticos e funcionais. Do lado da 
investigação, os discursos que moldaram a História, de Péricles e 
Demóstenes até Abraham Lincoln e Martin Luther King, Jr., têm 
sido apropriados pela ciência da História e pelos Estudos Literá-
rios, perspetivas que nunca poderão ultrapassar as limitações da 
crença no poder de uma parte da mente humana – a razão – em 
explicar a realidade. Do lado da ação, os protagonistas políticos 
das últimas décadas deixaram de cultivar a oratória, e deixaram 


