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resumo 
 

 

Esta dissertação tem como objecto de estudo o olhar como forma de silêncio 

no romance Nenhum Olhar, de José Luís Peixoto. Num primeiro momento, 

procurámos analisar o funcionamento comunicativo do olhar entre as 

personagens, produzido à margem do signo verbal e que se manifesta quer 

através da dispensabilidade da palavra, quer através da eloquência do olhar, 

quer através do olhar como substituto do dizer. Num segundo momento, 

debruçámo-nos sobre o olhar da escrita, ou seja, sobre o modo como a visão 

do narrador acerca da matéria narrada enforma uma certa retórica do olhar. 

Conferimos, neste sentido, particular importância à omnisciência do narrador, 

às oscilações da visão e da perspectiva, à ambiguidade da escrita e 

analisámos, ainda, as frases que, em nosso entender e no romance em causa, 

se constituem como elementos estruturantes da narrativa. 
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abstract 

 
This essay has its study object on the look as a way of silence in the romance 

No Look, of José Luis Peixoto. 

Firstly, one tried to analyze the communicative functioning of the look between 

the characters, produced without the verbal sign, revealing itself through the 

dispensability of words, through the eloquence of the look, and through the look 

as substitute of words. 

Secondly, one made a reflection on the look of the writing, that is, the way the 

narrator’s vision shapes a rhetorical version of the look on the narrated themes. 

One conferred special importance to the omniscience of the narrator, to the 

oscillations between vision and perspective, to the ambiguity of the writing and 

analyzed the phrases that became structuring elements of the narrative. 
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Introdução 

 

Considerando que o objecto desta dissertação recairá no estudo do olhar 

como forma de comunicação realizada à margem do signo verbal e, portanto, 

também como forma de silêncio, verificamos que no livro de José Luís Peixoto, o 

silêncio e o olhar são uma constante. Como bem refere David le Breton:  

Se a presença do homem é, antes de tudo, a sua palavra, também é 

inelutavelmente a presença do seu silêncio. A relação com o mundo não é tecida 

apenas na continuidade da linguagem, mas também nos momentos de 

suspensão, de contemplação, de retiro, isto é, nos inúmeros momentos em que o 

homem se cala. (Breton, 1997:23) 

David le Breton recorda-nos a operacionalidade destes dois domínios, 

quando lembra que:  

A língua latina distingue duas formas de silêncio: tacere é um verbo activo cujo 

sujeito é uma pessoa, assina uma paragem ou uma ausência de palavra 

relacionada com alguém. Silere é um verbo intransitivo, não se aplica apenas às 

pessoas, mas também à natureza, aos objectos, aos animais, designa de 

preferência a tranquilidade, uma tonalidade agradável de presença que não é 

perturbada por nenhum ruído. (Ibidem:23)  

Se considerarmos o silêncio com duas dimensões, uma enunciativa e outra 

temática, dizendo a dimensão enunciativa respeito ao denominado tacere, que 

significa estar calado, verificamos a sua aplicação no seguinte excerto deste livro, 

na voz da mulher de José: «à noite, dormia no sótão com as outras criadas em 

camas de ferro. Nenhuma delas me falava» (Peixoto, 2008:29). O acto de tacere 

implica um movimento da fala até à sua privação implicando, alternativamente, a 

opção de não falar; é intencional, pessoal e humano, como nos sugere o narrador 

a respeito de Salomão: «a mulher de Salomão punha-lhe um banquinho, um 

mocho do lume, no quintal, e ele sentava-se a ouvir e a ver a cozinheira viúva. 

Não lhe dizia nada, pois sabia que ela estava fechada dentro de um tempo 

passado» (Ibidem:147). 
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Neste sentido, pode entender-se que o silêncio possa ser concebido como 

uma técnica literária e que possa ser usado como artifício retórico gerando assim 

consequências ao nível da sintaxe narrativa. Isto é, quando o narrador “cala” as 

personagens, ele utiliza esta prática para contextualizar o local, as personagens e 

remetê-los ao silêncio dos seus pensamentos. É o que sucede neste fragmento 

de Nenhum Olhar: «estavam calados há longo momento, os três velhos. As 

paredes do lagar condensavam uma camada de bagaço, como que a proteger do 

áspero do cimento. A cor dos rostos absorvia o escuro do lagar. Calados, cada 

um» (Ibidem:45). Isto porque, posteriormente, através da voz de cada 

personagem, cada qual descreve o que pensa. No final, o narrador coloca-os, 

novamente, em silêncio: «o fim da tarde caiu como um biombo no céu sobre o 

lagar. Os três velhos continuaram em silêncio» (Ibidem:54). Através do silêncio 

verbal, o narrador permite às personagens expressarem-se mentalmente, através 

do pensamento, como se a fala as condicionasse nessa liberdade de reflexão. 

No entanto, como recorda Breton, «tacere aparece no quadro de uma 

troca, subentende que um dos protagonistas fica silencioso provocando, assim, 

um sentido directo susceptível de levantar questões a outros» (Breton, 1997:24). 

Constatamos que é precisamente o que acontece em Nenhum Olhar, como refere 

o narrador: «e, nessa manhã, as mulheres ignorando-se mutuamente, e os 

rapazes sem que tivessem alguma coisa a dizer, caminharam os quatro, em 

silêncio» (Peixoto, 2008:146). Este silêncio provocado pela inacção da fala 

provoca entre as personagens desta narrativa uma relativa incompreensão, ou 

seja, as poucas palavras que são trocadas não são, por vezes apreendidas, nem 

correspondem propriamente ao estabelecido de uma efectiva relação 

comunicativa. Por exemplo, José partilha, com o leitor, o facto de as palavras que 

o velho Gabriel lhe disse serem palavras que ele não distinguiu, por lhe terem 

parecido «uma música de harpas» (Ibidem:90). Perante esta incompreensão José 

conclui que o velho Gabriel não é um homem. À dimensão de tacere em Nenhum 

Olhar é atribuída, igualmente, a noção de perda de tempo quando as 

personagens falam entre si. O narrador informa-nos, a título de exemplo: «Moisés 

disse qualquer coisa pouco importante, que não lhe interessava verdadeiramente 
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dizer» (Ibidem:97) a José. O narrador continua falando de Moisés, que abordou 

José do seguinte modo:  

Já não te vejo há muito tempo, ou tenho uma filha muito bonita mas que não me 

deixa dormir, ou a cozinheira tem-se lembrado muito aqui do monte; disse 

qualquer coisa pouco importante e perguntou algo de pouca importância, como é 

que tem passado o teu pai? ou como é que tem passado o teu filho?. (Ibidem:97)  

Perante a estranheza de José em face destas questões, verificamos que 

não é atribuído muito valor à palavra em Nenhum Olhar, e para além disso, não é, 

sem dúvida, recebida correctamente. 

Reflectimos até ao momento, sobre a dimensão enunciativa de tacere, de 

seguida, vamos analisar a dimensão temática do silêncio, decorrente de silere. Já 

vimos a sua definição anteriormente e, de facto, o silere está presente em 

Nenhum Olhar. Encontramo-lo nas formas da natureza, mas também nas formas 

da morte e da solidão das personagens. 

Vejamos, por exemplo, na primeira frase do livro II, como a natureza 

interage com a personagem: «a terra era o seu silêncio a arder» (Ibidem:131). 

Esta descrição refere-se ao momento que antecede o encontro do filho de José 

com o seu primo Salomão; a terra transporta o fogo que corrói o filho de José, no 

seu silêncio. Instantes antes da conversa, entre estas duas personagens, «o calor 

misturava-se progressivamente com o fresco da terra. O sol não amarelecia já o 

céu. A luz era agora etérea. Um silêncio mundial despontava no horizonte» 

(Ibidem:135).  

No que respeita à solidão, aquando da morte da prostituta cega e a da 

filha, verificamos que os passos do mestre Rafael se perdem na «noite. Era uma 

noite depois do silêncio porque era de um silêncio mais profundo e total» 

(Ibidem:210). Desta forma, a noite metaforiza a solidão, como refere David le 

Breton: «o silêncio às vezes é tão intenso que soa como uma assinatura de um 

lugar, como uma substância quase tangível, cuja presença invade o espaço e se 

impõe constantemente à atenção» (Breton, 1997:144). 
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Encontramos, ainda, em Nenhum Olhar o silere como referência à morte, 

tal como revela Elias: «todo o meu olhar é inútil no teu silêncio, todo ele se torna 

nesse silêncio que recorda a tua vida e a tua morte» (Peixoto, 2008:109). Algo de 

semelhante ocorre com a mulher de Salomão quando olha a sua mãe e descreve 

o silêncio dos seus olhares e conclui: «o silêncio era a morte» (Ibidem:229). 

Para Salomão, no seu isolamento, o tamanho das searas entristece-o 

(Ibidem:234) e, para José, que pernoita na mesma solidão interior, o silêncio, que 

um dia lhe pareceu inocente, parece-lhe naquele momento (próximo do fim de 

tudo, no final da narrativa) o mesmo silêncio, assassino e cruel (Ibidem:236). 

Verificamos que, em ambos os casos, o «silere está principalmente relacionado 

com a solidão do indivíduo ou com a sua inserção num grupo onde a sua 

presença não tem qualquer afinidade. Ninguém se preocupa com o seu silêncio» 

(Breton, 1997:24). 

Quanto ao olhar que comunica através do silêncio, ou seja, o olhar como 

meio de comunicação sobre a ausência do signo verbal,1 verificamos que esta 

correspondência comunicativa existe de facto e seleccionamos apenas dois 

exemplos. Considerando que este tema é desenvolvido no primeiro capítulo, 

referimos, por exemplo, quando o filho de José lembra a intensidade da 

comunicação do olhar, no momento da morte do mestre Rafael e do incêndio na 

serração, da seguinte forma: «olhei Salomão e cada homem, e cada homem e 

Salomão me olhou com a claridade do luto no olhar» (Peixoto, 2008:215). Esta 

frase condensa a capacidade da comunicação visual na transmissão de uma 

mensagem, neste caso de tristeza, de pena, sem recurso à palavra. No mesmo 

contexto, os homens falavam do mestre Rafael e «acrescentavam um silêncio 

vago, lânguido que lhes escorria pelos olhos» (Ibidem:220), silêncio este que 

reflectia toda a dor que sentiam e que transparecia através do olhar. 

                                                             
1 Remetemos para o ponto 2.1 do primeiro capítulo, na página 14, onde este tema é mais 

desenvolvido e no qual mostramos como a eloquência não consta só de palavras, mas também de 

silêncios. 
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Na realidade, a descodificação do silêncio não corresponde a um processo 

linear, o que acaba por conferir ao silêncio um estatuto de ambiguidade. David le 

Breton, no que concerne a esta questão, sustenta que, «perante as ambiguidades 

sempre possíveis do silêncio, o sentimento de que, para ter o prazer de ficar 

calado ou de gozar a tranquilidade de um lugar, não é necessário ficar reduzido 

ao silêncio. Se a palavra não é livre, o silêncio também o não é mais» (Breton, 

1997:265). 

 Neste sentido, existe por vezes um desenvolvimento da poética de 

sugestão, ou seja, o escritor não faculta nenhuma base significante ao leitor, e 

compete a este último interpretar e, deste modo, atribuir um significado ao que lê. 

O autor sugere sentidos, apesar de não oferecer um suporte textual específico. 

O silêncio como signo tem, pois, diversos significados e o significante, 

sendo imaterial, na sua ausência de ser algo, gera ambiguidade. Sendo o silêncio 

um signo ambíguo, isto significa que o silêncio, muito mais do que a palavra é 

mais difícil de ser compreendido. Em contextos diferentes, o mesmo silêncio pode 

ter interpretações distintas. O silêncio pode ser bidireccional, isto é, pode 

estabelecer uma comunicação, substituindo-se a palavra, ou por outro lado, pode 

quebrar a comunicação entre dois seres.  

Em Nenhum Olhar identificamos as duas situações, a do silêncio como 

signo comunicante2 e como manifestação de incomunicabilidade3. Regra geral, no 

livro Nenhum Olhar, o silêncio surge como quebra de comunicação. No entanto, a 

sua comunicabilidade manifesta-se, por exemplo, no instante em que José se 

sentava «ao lado do pai e ficavam os dois em silêncio» (Peixoto, 2008:37). Esta 

partilha de silêncio, pela parte de José, converte-se no respeito que este nutre 

pelo seu progenitor. Desta forma, o silêncio «diz aquilo que as palavras não 

seriam suficientes para traduzir» (Breton, 1997:75). 

                                                             
2
 Remetemos para o ponto 2.3, na página 31, onde focamos a eloquência do olhar, através do 

qual o silêncio transparece como um signo comunicante. 

3
 Remetemos para o ponto 2.4, na página 41, no qual estudamos a incomunicabilidade existente 

entre as personagens e como se manifesta através do olhar. 
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De uma forma mais generalizada, no instante em que José parte em 

direcção ao monte, os homens cruzam-se com ele e todos o olham sem lhe falar, 

no entanto «olharam-se entre si e nenhum disse nada ao olhar dos outros, 

guardaram um silêncio que era de respeito» (Peixoto, 2008:123). 

De uma forma mais extensa, verificamos o silêncio como forma de 

incomunicabilidade, visível por exemplo, na ausência de palavras entendida como 

refúgio para manter o corte na comunicação, na voz do velho Gabriel que fala da 

mulher de José: «a mulher dele olhou-me longamente e leu-me o olhar. Já 

desinteressada, perguntou por ele, esperou pela minha resposta e, sozinha, 

regressou ao silêncio» (Ibidem:19).  

No romance Nenhum Olhar, verificamos ainda, a personificação do silêncio 

como algo incomunicável, por exemplo quando José pensa na sua esposa do 

seguinte modo: «ainda que os meus olhos não a vejam, eu vejo-a. Pensa. No que 

pensas, mulher? Quem é o teu rosto? E não há silêncio que me responda. Só o 

silêncio de esquecimento e indiferença e silêncio» (Ibidem:39). José espera no 

seu silêncio encontrar respostas, faz recair sobre ele a responsabilidade de uma 

resposta, que ele próprio anseia e procura. Apesar disso, José obtém como 

resposta apenas o silêncio do esquecimento e da indiferença. Esta situação gera 

medo e José sente-se perdido. Neste sentido, David le Breton defende que: «o 

silêncio é inquietante porque anula qualquer diversão e coloca o homem perante 

si mesmo, em confronto com amarguras escondidas, com fracassos, com 

remorsos. Retira qualquer domínio sobre o acontecimento e suscita o medo» 

(Breton, 1997:155). 

Para finalizar, nesta obra de José Luís Peixoto encontramos o silêncio 

puro, sem comunicação, sem partilha, como aquele que verificamos, por exemplo 

nos olhares entre a cozinheira e a mulher de Salomão. Como lembra a mulher de 

Salomão: «os olhares eram o silêncio» (Peixoto, 2008:229). Sendo estes olhares 

o silêncio e o símbolo do desespero da incomunicabilidade entre mãe e filha, pois 

estão em dimensões distintas, nas quais a comunicação é impossível. Neste 

contexto, mãe e filha são duas ilhas de silêncio separadas numa temporalidade 
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desigual, não sabendo onde começa e onde acaba o silêncio que a vida lhes 

impôs. 

 

I - Uma comunicação sem palavras 

 

1 - A dispensabilidade da palavra 

 

Quando voltaste, os teus olhos e 
as tuas mãos eram chamas a falarem para 
mim. 

José Luís Peixoto 

 

Reportando-nos ao texto estudado, no qual o silêncio do olhar é uma 

constante, concluímos que no silêncio de um olhar as palavras são extintas e se 

revestem de superficialidade. Outra questão que se destacou foi perceber como 

se define esta dispensabilidade da palavra através do olhar. Foram identificados 

diversos tipos de olhar, que desenvolveremos adiante, são eles: o olhar como 

substituto do dizer, a eloquência do olhar e o olhar incomunicável, cujas 

interpretações são realizadas pelo receptor em conexão com a mensagem 

codificada. O canal de comunicação utilizado entre as personagens é, 

maioritariamente, nesta narrativa, o olhar.  

A comunicação, entre as personagens de Nenhum Olhar, é realizada, 

maioritariamente, pela linguagem visual, a qual destitui as palavras. No entanto, 

tal como afirma Smedt, «não dizer nada não é o mesmo que não ter nada a dizer, 

é dizer outra coisa completamente diferente. O silêncio é o negativo apenas à 

primeira vista. Falar não é necessariamente positivo» (Smedt, 2006: 62). 

O código gestual ou o conjunto de sinais que se destinam a emitir uma 

informação são neste livro, e na generalidade, irradiados pelo silêncio de um 

olhar, dispensando assim a palavra. Em Nenhum Olhar verificou-se que «o estudo 

do silêncio desloca duas fronteiras: entre o dito e o não dito, entre o dito e a 
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exterioridade que o determina, confrontando-nos com a questão da natureza 

histórica da significação» (Orlandi, 2001:130). A significação de um olhar é, no 

romance em causa, integralmente, recepcionada pelas personagens. 

Sublinhamos, deste modo, esta receptividade visual e a compreensão da 

mensagem não falada, entre as seguintes personagens: entre José e a sua 

mulher, entre os irmãos siameses, entre a mulher de Salomão e a sua mãe e, por 

fim, entre o filho de José e a sua mãe. 

Após a terceira sova que o gigante desferiu em José, este foi transportado 

para sua casa pelo filho de Paulo. Segundo o velho Gabriel, que da janela do seu 

quarto verificava o estado em que se encontrava José, constatou que a mulher de 

José o recebeu não parecendo espantada ou aflita; ela sabia o que tinha 

sucedido, tal como José no silêncio do casal, ambos partilhavam o mesmo 

pesadelo, o gigante. Ambos sofriam fisicamente abusos e humilhações da mesma 

personagem. Entretanto, a mulher de José veio fechar a porta e vê o velho 

Gabriel na janela do seu quarto, ficando este surpreendido com a intensidade do 

seu olhar: «olhou para mim, como se visse através do escuro ou tivesse olhos de 

gata» (Peixoto, 2008:75).  

No silêncio de cada olhar, o receptor descodifica a mensagem, seja qual for 

o seu contexto. A leitura de cada olhar é de tal modo clara e límpida que não 

surgem questões, devido à interpretação do receptor, como lembra Breton: «o 

silêncio compartilhado é uma forma de cumplicidade» (Breton, 1997:148). Deste 

modo, silêncio e interpretação não pertencem a dois campos distintos, porque 

entre eles existe uma estrutura que os complementa, ou seja, existe interpretação 

no silêncio e o contrário também se verifica. 

 É relevante salientar de que modo se manifesta neste livro a 

dispensabilidade da palavra. Para o efeito, seleccionamos apenas algumas 

personagens nas quais esta ausência de sons e signos se traduz na proliferação 

de diálogos visuais. Iniciamos com José, revelando o modo como o seu monólogo 

interior é interpretado, no seu silêncio visual, por terceiros. No encadeamento 

deste tema inserimos a mulher de Salomão, cuja mensagem visual é 

unidireccional, não sendo recepcionada por terceiros. 
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 Destacamos, em primeiro lugar, o diálogo silencioso dos irmãos siameses 

e do filho de José com a sua mãe, uma vez que os laços fraternais que unem os 

irmãos possuem a mesma intensidade de comunicação, na poética do silêncio 

visual, que os laços filiais das duas últimas personagens. 

Segundo Yvan Élissalde:  

Toute interprétation suppose apparemment trois choses: l’interprète, ce qui est 

interprété, et celui pour qui est interprété ce qui est interprété. (…) Elle est donc 

triplement relative: à l’interprète, à l’interprété et à ce que nous appellerons le 

bénéficiaire.  (Élissalde, 2000:163)  

Analisaremos de seguida, sob este prisma, de que modo a personagem de 

José comunica dispensando a palavra. O silêncio e a interpretação dos sinais 

complementam-se, logo a dispensabilidade da palavra, no circuito da 

comunicação, é um reforço adjacente. Da mesma forma, se existe interpretação 

através do silêncio, o mesmo se aplica à ausência de signos verbais, que na sua 

inexistência comunicam algo ao receptor. O velho Gabriel, possuidor de uma 

vasta experiência de vida, interpreta os signos não verbais reflectidos na ausência 

da palavra de José, bem como no seu olhar, observando apenas e interpretando 

os signos que visualiza. O velho Gabriel traduz o olhar do outro ao descrever-nos 

as suas impressões do que vê. Em suma, o velho Gabriel interpreta o silêncio de 

José, este é o elemento interpretado e o leitor é aquele que usufrui de todo este 

círculo de informação.  

Por exemplo, na véspera do casamento de José, o velho Gabriel e José 

estiveram juntos na venda de Judas. O velho Gabriel ficou fascinado com os 

olhos de José, os quais, «muito abertos, só se riam» (Peixoto, 2008:21). A 

metáfora utilizada pelo velho Gabriel serve de conotação para este rir, que traduz 

a tentativa de José de esquecer o seu passado e o da sua futura mulher com o 

gigante. É um riso de desespero, um grito, um sufoco, uma autêntica solidão no 

mais profundo do seu ser. A mulher de José, por sua vez, interpreta, tal como o 

velho Gabriel, o olhar do marido. Numa das tareias que este sofre nas mãos do 

gigante, José está em casa, inerte, inércia essa que não se manifesta, todavia no 

olhar, segundo a esposa, «continua de olhos escancarados, a querer engolir o 
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mundo com o olhar» (Ibidem:83). A mulher de José recebe os sinais daquele que 

é interpretado, José, e estabelece a sua própria leitura. Ela é o emissor da 

mensagem de José, cuja recepção poderá resultar de um outro equívoco, dada a 

dispensabilidade de palavras, sobre a qual se efectiva o impluso comunicativo 

entre ambos. A sua interpretação pode ser subjectiva, no sentido em que é uma 

leitura pessoal. 

Mais concretamente, o olhar escancarado de José pode ser revelador de 

medo e não da avidez de “engolir” o mundo. Neste caso, o que é interpretado 

sofre uma leitura pessoal daquele que interpreta, isto é, «aquilo que se vê, que se 

diz, é rico por causa daquilo que não se vê, que não se diz, todo o poder reside 

na sugestão» (Smedt, 2006:106). 

Mais interessante ainda é o seguinte exemplo, no qual a própria 

personagem, José, dispensa as palavras que gostaria de partilhar com o seu filho 

e transfere-as para o olhar da sua esposa. Vejamos, nos seus pensamentos José 

relata-nos o que gostaria de ter ensinado ao filho: quis ensinar-lhe a cor da terra, 

ensinar-lhe a conhecer o tempo do dia seguinte olhando para o sol e para as 

estrelas, e outras pequenas coisas. Mas sabe que está bem entregue à mãe e 

que ela lhe falará do seu pai, adiantando ainda: «a tua mãe tem-me no olhar. 

Tenho o olhar dela» (Peixoto, 2008:126). Esta expressão culmina com uma 

despedida sentida que José faz ao seu filho. Neste momento, José concentra 

todo o seu ser no olhar da esposa e partilha esta informação com o seu filho, 

sabendo que sempre que este procurar algo sobre o pai, a mãe fielmente 

reproduzirá, através do seu olhar, o pai que ele não conheceu. 

Outra personagem com valor analítico, no que respeita à comunicação 

realizada à margem da palavra, é a mulher de Salomão, responsável pela criação 

de mensagens unidireccionais que não são recebidas pelo receptor. Citaremos e 

desenvolveremos dois exemplos nos quais o emissor e o receptor invertem as 

suas posições de receptividade e no silêncio dos seus olhares procuram 

estabelecer elos de comunicação. Falamos da cozinheira e da mulher de 

Salomão, em dois instantes distintos: o primeiro remete-nos para os minutos que 
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antecedem a demência da cozinheira e o segundo para a vida adulta da mulher 

de Salomão. 

 No entanto e na perspectiva de Oswald Ducrot, «uma informação 

codificada é, para aquele que sabe decifrar o código, uma informação que se dá 

como tal, que se confessa, que se expõe. O que é dito no código é totalmente 

dito, ou não é dito de forma nenhuma» (Ducrot, 1972:13). A mulher de Salomão 

era demasiado pequena para decifrar a informação que a mãe que transmitira 

antes de enlouquecer. Depois da morte de Moisés e Elias: 

Quando as lágrimas pararam nos olhos da cozinheira viúva, já a manhã se 

imaginava. E foi entregue um silêncio mais custoso, por ser um silêncio de querer 

chorar e não conseguir e só sentir uma escuridão profunda: escuridão debaixo de 

escuridão debaixo de escuridão; e foi entregue a um silêncio negro que a 

cozinheira viúva sentiu a primeira luz da madrugada. (Peixoto, 2008:116) 

Foi neste estado emocional que a mãe da mulher de Salomão, a 

cozinheira, usou o contacto visual, numa tentativa desesperada de comunicar 

com a sua filha: «sem que a menina pudesse perceber, a cozinheira viúva olhou-a 

com uns olhos muito sinceros a tentarem contar-lhe tudo. E abraçou-a com muita 

força antes de enlouquecer» (Ibidem:117). Todavia, sendo ainda uma criança, a 

mulher de Salomão, não possuia capacidade, para decifrar o que o olhar da sua 

mãe lhe tentou comunicar. O que foi dito no código visual foi efectivamente 

enviado pelo emissor, mas não foi recebido pelo receptor. Entre a mãe e a filha 

estabelecer-se-á, pois, uma incomunicabilidade permanente, mas com carácter 

involuntário ( o que difere do olhar incomunicável que trataremos adiante). 

A mulher de Salomão, depois da insanidade da mãe se manifestar, criou-se 

sozinha, segundo o velho Gabriel durante três anos não comeu. Mas o que esta 

criança , agora mulher, não esquece foi a solidão que sentiu, a casa vazia, grande 

e escura de noite, e a mãe a repetir palavras constantemente, num monológo 

esquecido «como uma brisa que soasse sempre, sempre, como um gemido, 

como palavras que não fossem palavras e que se repetissem sempre, como uma 

dor» (Ibidem:197). É pertinente, por parte do autor, a colocação de uma 

personagem que repete palavras ininterruptamente num ambiente social e 
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afectivo de silêncio. Estas palavras sem sentido evidenciam o silêncio imposto 

pela ausência de um diálogo. De facto, a mulher de Salomão fica muitas vezes a 

olhar a mãe, a brincar com os seus tachos, com as suas panelinhas, a misturar as 

suas porções de terra e de ervas. A mulher de Salomão, naquele espaço de 

silêncio, sentia necessidade de comunicar com a mãe, nem que fosse única e 

simplesmente de forma visual. No dia em que José lhe disse que a ia buscar a 

casa dos ricos, a mulher de Salomão ficou feliz e ao chegar a casa, enquanto 

dava a comida à sua mãe, a personagem confessa-nos: «olhei a minha mãe e 

sorri, tentando contar-lhe a alegria» (Ibidem:171). 

Neste quadro vivencial e comunicacional surge, por vezes, da parte da 

mulher de Salomão a «necessidade de, ao mesmo tempo, dizer certas coisas» 

(Ducrot, 1972:13), tal como a própria personagem confessa: 

Lentamente, levantei a minha mãe pelo braço, vesti-a e levei-a para a cozinha. 

Dei-lhe café. E quis falar-lhe. Segurei-lhe a cara com as mãos. E não lhe disse 

nada, pois não há palavras para chamá-la. Mãe. A morte é essa solidão onde não 

me vês, onde não estamos juntas. E quis dizer-lhe mãe. Mas apenas pude olhá-la, 

apenas pude ver o silêncio da palavra mãe no ar límpido e fresco, na cozinha 

vazia com as nossas duas solidões. E dei-lhe a mão. (Peixoto, 2008:224) 

Por sua vez, Jean Louis Chrétien lembra que:  

Est-ce manquer totalement le phénomène du silence et son sens que le défenir 

comme une simple absence de son, qu’il soit bruit ou parole, comme une privation 

au sens aristotélicien du terme. Le silence n’est pas un néant de son, comme 

l’obscurité un néant de lumiére. (Chrétien, 1998:55,56)  

Porém, apenas para os seres falantes a ausência de palavra tem o seu 

significado, ausência essa que se traduz num estado de silêncio. Mas a palavra 

não é o único suporte de mensagem e o silêncio, não sendo um vazio de som, é a 

plataforma que possibilita a comunicação visual. Isto é, a leitura de um olhar 

reproduz a significação da mensagem do seu emissor, pela intensidade do 

mesmo e pela intimidade que existe entre dois locutores.  



20 

 

Por exemplo, os irmãos siameses, Moisés e Elias, aproximando-se a hora 

das suas mortes, «apercebiam-se, cada vez mais dentro de si, de que se 

aproximava algo para separá-los. Liam no seu interior que esse momento os 

esperava» (Peixoto, 2008:102). Recordam, ao mesmo tempo, com as mesmas 

imagens, com as mesmas palavras as pessoas que deixavam, a menina, a 

cozinheira e o seu pai «que lhes ensinou metade da vida, que morreu a olhá-los, 

como sendo eles tudo o que tinha e orgulhando-se do que conseguira» 

(Ibidem:103). Este orgulho que o pai lhes transmitiu, pelo silêncio do olhar, este 

silêncio foi uma ponte de comunicação deste sentimento, que transbordava no 

patriarca e que foi sentido pelos gémeos. 

Para além desta linguagem filial, existe uma segunda, com grande 

importância, que é a linguagem fraternal. A natividade dos irmãos siameses 

reveste-se no início da história, de um enorme silêncio. Após o seu nascimento, a 

mãe ainda os olhou e viu que eram siameses, mas morreu minutos depois, sem 

proferir uma palavra. As pessoas da vila, silenciosamente, estranhavam a ligação 

de ambos pelo dedo mindinho. 

Em Nenhum Olhar a descrição dos irmãos Moisés e Elias remete-nos para 

uma aparente semelhança que subjaz, todavia, de uma enorme distinção: «os 

seus olhares eram iguais, mas não viam o mesmo. Eram o mesmo olhar a ver 

duas coisas» (Ibidem:19). Apesar da individualidade de cada personagem havia 

algo que partilhavam e que dispensava toda e qualquer palavra, conforme Moisés 

confessa: «lembramo-nos de quando acordávamos e olhávamos um para o outro, 

pois tínhamos acordado ao mesmo tempo e tínhamos ao mesmo tempo pensado 

em ver-nos» (Ibidem:104). 

Moisés e Elias partilhavam uma união que dispensava palavras e os seus 

pensamentos eram captados pelo olhar um do outro. Moisés nem sabia o som do 

seu nome na voz do seu irmão. No parecer de Marc de Smedt «fazemos do 

silêncio aquilo que somos» (Smedt, 2006:82) e os irmãos eram o silêncio 

personificado. Foram um silêncio único, no corpo de dois seres, na vida e na 

morte que partilharam, como assegura Moisés « desapareceremos um do outro, 

deixaremos de ser nós para sermos só tu e só eu» (Peixoto, 2008:104). 
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Noutro contexto, verificamos o silere4 da noite que envolve o filho de José, 

como descreve o narrador: «a noite era uma melancolia arrastada, era um véu de 

mármore negro a envolver os campos e dentro de José» (Ibidem:155). Na óptica 

de Marc de Smedt «existe um essencial dentro de cada um de nós que pede para 

falar, mas que não sabe como: antes de escutá-lo, é preciso calar» (Smedt, 

2006:189). E esta acção de não falar e de escutar o seu interior reflecte-se nas 

palavras do narrador, quando fala do filho de José: «os seus gestos eram 

ausentes de si próprios, pois não existiam em nenhuma memória» (Peixoto, 

2008:156) porque o filho de José, no seu silêncio, no seu tacere, só se recordava 

as palavras do primo, de Salomão, às quais nunca respondera: «é verdade, 

José?» (Ibidem:156). 

Verifica-se neste comportamento do filho de José que, no seu silêncio, no 

seu tacere5, padece de um desgosto verdadeiro, de tal forma, que a mágoa que 

sentia estava «espalhada por toda a planície e por tudo o que era mundo» 

(Ibidem:156). Consequentemente, a ausência de palavras do filho de José estava 

direccionada para a natureza. É com ela que o filho de José partilha o seu 

monólogo interior, no silêncio de um olhar que transmite todo o seu sofrimento, ou 

seja, «os seus olhos foram maiores que a noite, e todas as estrelas se reflectiam 

no olhar» (Ibidem:156).  

Mas é, sem dúvida, com a mãe que o filho de José evita a comunicação 

verbal. Na mudez dos momentos que compartilham, o filho de José confirma o 

seu tormento à mãe, mas apenas mentalmente: «não me perdeste mãe. Perdi-me 

eu de mim próprio, desencontrei-me de mim onde nunca estive, onde nunca 

estarei» (Ibidem:172). Frente a frente, o filho de José e a sua mãe olham-se 

                                                             
4
 Remetemos para a introdução (página 10).  

5 
Remetemos para a introdução (página 8).  
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apenas, confessando ele: «atravesso o seu olhar» (Ibidem:173). O filho de José 

trespassa este olhar, da mãe, que tão bem conhece e lê-o como um livro aberto. 

Agostinho da Silva defendia que «só falando preservas o silêncio» (Silva, 

2009:62). Ora, entre a mãe e o filho, as palavras são prescindíveis, o silêncio é 

resguardado pela empatia que nutrem um pelo outro e tal facto é sobejamente 

suficiente. De um ponto de vista comunicativo, o silêncio é, neste caso, uma 

escuta do outro, não uma escuta activa, dada a ausência de palavras, mas uma 

escuta passiva, feita de silêncios verbais. O filho de José afirma: 

Não nos olhamos e, no entanto, os nossos olhares encontram-se no lume. Entre 

as brasas, os nossos olhares parados olham-se como se fosse a primeira vez que 

o fizessem deveras. Timidamente, sobre a chamazinha de um chamiço jovem, 

tocam-se devagar. Estendem as mãos. Sentem a pele um do outro na sua pele. E 

os rostos dos nossos olhares, sobre o lume e indiferentes ao calor, são 

suplicantes. Olham-se. Olham-se. E compreendem as dores que explicam, 

olhando-se. (Peixoto, 2008:200) 

Para finalizar este tema, diferenciamos pela sua singularidade a solidão, a 

dor do mestre Rafael, que o seu olhar, igualmente, traduz. Com esta personagem: 

« la première distinction qui s´’impose est celle qui separe le silence comme 

dimension, et le silence comme acte, le silence que nous écoutons et le silence 

que nous faisons» (Chrétien, 1998:64). O primeiro tipo, o silêncio como dimensão, 

reflecte-se na sua dor, é «um silêncio de sentido sobre todos os gestos, um 

abismo a calar o significado de todas as palavras, um véu a tornar o tempo inútil» 

(Peixoto, 2008:210) perante a morte da mulher que amara e da filha recém 

nascida. O segundo, o silêncio como acto, pode exemplificar-se na exposição 

seguinte: «olhou-as pela última vez e saiu» (Ibidem:210). O terceiro, o silêncio 

que o mestre Rafael escuta e relembra: «a noite do olhar do mestre Rafael, 

depois do silêncio, era um poço de água limpa (…) e enegrecida, um poço 

sozinho (…) o rosto da menina. Minha pequena filha. O rosto da prostituta cega. 

Foste a minha certeza e perdi-te» (Ibidem:211). 

Finalmente, o quarto e último, o silêncio que o mestre faz no momento da 

morte da sua mulher e da sua filha. Como o narrador nos relata, o mestre Rafael 
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prosseguiu para a janela: «abriu-a. O canto silencioso dos grilos enchia toda a 

extensão da noite com a sua ausência. Como se olhasse o céu, o mestre Rafael 

viu a menina enrolada no xaile entre os braços da prostituta cega. Mãe e filha. 

Parou a vê-las. Dormiam e ninguém lhes podia fazer mal. Fechou os olhos» 

(Ibidem:211). 

 

2 - O olhar como substituto do dizer 

 

O teu sono anoiteceu mais que a 
noite e hei-de escrever-te sempre sem que 

nunca te escreva sei as palavras que 
fechaste nos olhos mas não sei as letras de 
as dizer. 

José Luís Peixoto 

 

Na obra em análise, o livro Nenhum Olhar de José Luís Peixoto, a 

presença (e a ausência) do contacto visual está sobejamente representada. Neste 

excerto de estudo vamos estabelecer uma ligação entre a linguagem não verbal, 

o olhar, e a linguagem verbal, a fala. 

O olhar, como forma de comunicação não verbal e no contexto da 

linguagem corporal é de suma importância. Como sabemos, independentemente 

da expressão verbal, o olhar contém maioritariamente informação que corrobora, 

ou não, a fala. O contacto visual expressa emoções e realça o significado ou a 

natureza do momento estabelecido entre o emissor e o receptor, conforme a 

opinião de Julius Fast: «a linguagem corporal pode incluir qualquer movimento, 

reflexo ou não reflexo, do corpo no seu todo ou em parte, utilizado por uma 

pessoa, para comunicar uma mensagem emocional ao mundo exterior» (Fast, 

2001:10). É evidente que o olhar, unicamente, não transmite toda a mensagem, 

mas confere um significado, podendo, no entanto, ser polissémico, dependendo 

do contexto em que se insere. A palavra tem o seu sentido individual e apesar 

disso, temos de colocá-la numa frase e num contexto específico para que possa 

transmitir toda a sua significação. No dizer do mesmo autor, «o mesmo se passa 
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com o olhar. Só no contexto de uma situação completa é que o olhar exprime um 

significado integral» (Fast, 2001:137). 

Nesta obra, a comunicação não verbal não é exclusiva dos seres humanos, 

uma vez que ela é igualmente reportada aos animais. Esta atribuição 

antropomórfica de uma personalidade a uma cadela é deveras interessante, ao 

possuir um sentido duplamente simbólico. Por um lado, o animal acompanha duas 

gerações, pai e filho, sempre com um carácter protector e amigável. Por outro 

lado, o animal escolhido ajuda a clarificar a experiência e o contexto sociocultural 

do autor, o pastoreio no Alentejo.6 

Evidenciando a prosopopeia um propósito comunicativo, a cadela 

comunica visualmente com José e o seu filho. Na poética do silêncio este olhar é 

uma forma de interacção não verbal e «o silêncio é mesmo um factor de 

integração: osmose da audição e da palavra» (Smedt, 2006:62).  

A cadela segue sempre José, e futuramente o filho de José, silenciosa, 

amiga, com um «olhar grande como o céu doce e castanho, um olhar de filho ou 

de mãe que era, contudo, um olhar de cadela» (Peixoto, 2008:121). Não era 

somente um olhar de cadela, era muito mais, pois transmite a José simpatia, 

ternura, piedade e inclusive alguma solicitação, como afirma José: «sei que é 

hora de voltar para casa. Diz-mo a cadela, olhando-me e cirandando impaciente à 

minha volta» (Ibidem:96). 

No monte, José nunca está só, tem por companhia uma cadela. Esta 

cadela comunica com ele e interage intensamente, como José afirma: «estendi as 

pernas e a cadela olhou-me com um olhar pesaroso. Um olhar melancólico (…) 

um olhar que me disse tudo termina. Um olhar que me disse irás para o monte 

(…) olharás sobre o ombro as últimas voltas dos tordos (…) um olhar que me 

disse quando chegar a hora (…), olhar que me disse (…) olharás a noite recente a 
                                                             
6
 Relembramos a cadela invisível que acompanha constantemente a Ti Olga nos seus monólogos, 

na peça de teatro “À manhã”, a cadela que espera e acompanha a personagem Ana no conto a 

“Idade das mãos” e por fim, a cadela que testemunha o assassinato do mudo, em “O grande amor 

do mudo”, da colectânea Cal. (Peixoto, 2007). 
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convidar-te a ser negro, a misturar-te nela e a seres talvez uma estrela» 

(Ibidem:63). José projecta, no silêncio do olhar canino, as suas certezas, ou seja, 

o olhar do animal funciona como um espelho no qual ele antevê as suas acções. 

Na mensagem visual da cadela José antecipa os passos que realizará no futuro, 

irá para o monte e sentirá o fim chegar envolto numa melancolia que finalizará 

envolto no negro da noite. O que é, igualmente, relevante salientar é a 

receptividade de José no silêncio do olhar animal, mostrando que a «signification 

la plus fondamentale du regard est que l’autre est attentif, que son canal visuel est 

ouvert» (Corraze, 1998:107). 

A cadela serve, pois, como prenúncio do seu futuro como uma antevisão, 

no olhar do animal, José vê o seu futuro. Nesta perspectiva, consideramos a 

definição de Edward Twichell Hall: «tudo o que o homem faz envolve uma 

interacção com outro elemento. Ela (a interacção) está no centro do universo 

cultural e tudo decorre dela» (Hall, 1994:58). Esta interacção é reconhecida pela 

personagem José e, novamente, a cadela surge como um interlocutor activo 

apenas com o olhar: «falou-me outra vez, disse caminharás longamente em 

silêncio» (Peixoto, 2008:65). A acção recíproca entre José e a cadela é, no 

pensamento de José, comparada a um céu. O firmamento e o animal são 

sinónimos de verdade, de transparência e José cogita: 

O céu que me olhou com pena e sem mentir, a iluminar-me do que pude ser um 

dia, do que sou, quis ser e nunca serei; o céu sincero, como o olhar verdadeiro da 

cadela, como o olhar de uma mãe, como um céu. (Ibidem:65) 

José considera o olhar da cadela sincero, como uma matriarca que ama 

incondicionalmente. O que diferencia esta personagem das restantes é a 

ausência de linguagem verbal e no entanto, é com ela que José passa mais 

tempo e comunica mais, nos silêncios de olhares bilaterais. 

A personificação da cadela é extensível à dor que sente, humanizada, no 

momento em que José vai ao monte e encontra a sua mulher sob o gigante. A 

cadela «olhou-o a chorá-lo já» (Ibidem:122), sabendo qual seria o desfecho deste 

encontro. Na segunda parte do livro, a cadela pressente, do mesmo modo, o fim 

de tudo, segundo a descrição do filho de José:  
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A cadela saiu do meio das ovelhas, como se fosse uma ovelha e chegasse com a 

barriga cheia de restolho para me olhar. Os seus olhos, grandes de sinceridade, 

diziam-me uma ternura e um conforto. Também ela sabia. Chamei-a com o olhar e 

deslizei-lhe a mão pelo pêlo. Deitou-se aos meus pés, sentindo os momentos que 

sabia, também ela sabia, serem os últimos. (Ibidem:235) 

Ao longo da narrativa, não é apenas a cadela que interage com as 

personagens, já que observamos que outros animais intervêm, igualmente, na 

vida das personagens. No dia do casamento de José, Moisés e Elias caminhavam 

em direcção à capela e ao redor de ambos tudo reflectia harmonia, talvez por ser 

sábado. Segundo Moisés, inclusive «os cães olhavam-nos cordiais» (Ibidem:46). 

Um outro quadro, mais deprimente, que nos descreve a interacção dos animais 

com as personagens, é o episódio no qual José termina com a sua vida. Após a 

imobilidade do seu corpo, um pardal que passava por ali «olhou-o e viu-lhe os 

olhos vazios de esperança, as mãos vazias, e levantou-se no céu a voar. José 

diminuiu, diminuiu, e, quando o pardal o olhou lá de cima, José era apenas uma 

pernada caída de uma azinheira torta de encontro ao horizonte vermelho de 

sangue» (Ibidem:128).  

No início da segunda parte do livro, o narrador utiliza de outra forma a 

natureza e as ovelhas, desta vez, como base de introdução, para descrever e 

contextualizar a personagem do filho de José. José aguardava Salomão, o seu 

primo e durante esse tempo: 

O sobreiro grande queria envolvê-lo com as suas folhas miúdas, como havia trinta 

anos quisera envolver seu pai; a terra ardia diante dele, como havia trinta anos 

ardera perante o seu pai; as ovelhas vagas e tristes olhavam-no de lado, como 

havia trinta anos olhado o seu pai, mas isto José não sabia ou pensava sequer. 

(Ibidem:133,134)  

Esta protecção da natureza e a tristeza do olhar das ovelhas são 

reminiscências de um passado, que o filho de José desonhece, e recordam 

aquela tarde em que José partira. A intensificar este quadro, estava, novamente, 

a cadela:  
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Muito velha, deitada, como se estivesse a dormir, a cadela recordava a noite em 

que, trinta anos antes, tinha visto o seu dono pendurado na azinheira torta do 

outeiro da forca; e lembrava-se de ter voltado à vila e de ter reunido todos os cães 

no terreiro; lembrava-se de terem esperado, pacientemente, terem esperado e no 

momento em que o vulto do gigante abandonou a venda de Judas, lembrava-se 

de o terem seguido por ruas escuras. (Ibidem:134) 

 Lembrava-se, ainda, de terem rasgado o seu corpo e agora, com o filho de José, 

esperava Salomão, tal como esperara, trinta anos antes, o gigante. 

No que respeita, ainda, ao olhar como substituto do dizer, vimos como se 

manifesta entre as personagens, os animais e a natureza. De seguida, 

verificamos como a utilização do olhar culmina no impacto emocional que o 

contacto visual provoca, juntamente com toda a expressão facial, entre as 

personagens. Mas se considerarmos que «longe de serem os olhos da alma, os 

olhos são, fisiologicamente, pontos mortos, simples órgãos da vista e nada mais, 

por certo que de cores diferentes nas diversas pessoas, mas incapazes, por si só, 

de exprimir emoções» (Fast, 2001:131), concluiremos que é simplesmente a 

forma como se olha ou se fixa algo, ou alguém, que identifica a emoção do 

sujeito. É precisamente neste contexto que estudaremos a alteridade do olhar.  

Segundo Ortega Gasset, «todo o olhar revela aquilo que vai na alma da 

pessoa que o lança, e o desejo de comunicar pelo olhar é tanto mais 

autenticamente revelador quanto mais aquele que olha desconhece que está 

emitindo uma mensagem por esse meio» (Ibidem:137). Nesta linha de 

pensamento, é precisamente o que expressa, silenciosamente, José, sentado 

debaixo de um sobreiro, enquanto esperava o gigante: «José olhou-o, como se 

esperasse» (Peixoto, 2008:15). Como se o esperasse, pacientemente, numa 

relação dramática, na qual o outro se impõe como uma categoria omnipresente; 

um está em oposição ao outro, numa relação de dominador versus dominado. O 

gigante recebeu a mensagem emitida visualmente por José e desferiu de imediato 

três pontapés seguidos no peito. 

Considerando que a alteridade é a colocação de si no lugar do outro, a 

mulher de José realiza esta transposição, mediante as palavras do velho Gabriel. 
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O velho Gabriel ia buscar um carro de mão para transportar José, que tinha 

encontrado como morto, no monte: «na subida, sem que o pudesse evitar, a 

mulher dele olhou-me longamente e leu-me o olhar» (Ibidem:19). Este olhar 

silencioso é uma leitura, uma procura de respostas, mas depois, continua o velho 

Gabriel, «já desinteressada, perguntou por ele, esperou pela minha resposta e, 

sozinha, regressou ao silêncio» (Ibidem:19). Nesta fixação visual as dúvidas da 

mulher de José foram dissipadas antes da verbalização que se seguiu, e neste 

sentido, «le regard prend toute signification lors des rituels de rencontre, qu’il 

serve à fixer l’autre ou au contraire à l’éviter» (Corraze, 1998:118). 

Na verdade, a acção de evitar olhar o outro reveste-se igualmente de 

sentido, isto é, não é apenas o acto de olhar que substitui as palavras, mas 

também a acção de não olhar tem um contéudo não verbal. A mulher de José, 

não olhando para ele, quando regressa de uma sova do gigante, sabe o que lhe 

aconteceu. Ela sabia e transmitiu-lhe através da visão os seus sentimentos: «os 

olhos da mulher eram de pedra negra, basalto talvez, e de frio, e traçavam linhas 

rectas perfeitas, pousando tristes sobre o essencial» (Peixoto, 2008:68). O olhar 

como substituto do dizer é, sem dúvida, mais verdadeiro do que as palavras. Para 

Julius Fast:  

A própria linguagem se torna uma máscara, nublando e complicando o 

relacionamento. Pondo de parte a linguagem verbal, sendo a comunicação 

apenas corporal, a verdade sempre conseguirá transparecer. A linguagem verbal, 

em si mesma, obscurece muito. (Fast, 2001:86) 

Entre José e a mulher, além do silêncio estabelecido, existe também algum 

pudor que a relação entre ambos não dilui. José olha-a parado, «desfocando-se-

lhe tudo o resto no olhar», nada mais interessando para ele. Apesar disso, ela 

nem com este olhar profundo de José levanta «os olhos do chão», sente-o, mas é 

incapaz de lhe corresponder (Peixoto, 2008:91). A mulher de José sabe que 

existe no olhar do outro, no olhar de José, e sente-se desta forma materializada e 

real, mas perante tal veracidade evita esse olhar que a humaniza. Registamos um 

outro olhar feminino, o da mulher de Salomão, cuja alteridade é narrada pelo 

velho Gabriel.  
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Na sua qualidade de observador, olha a mulher de Salomão e traduz-nos o 

significado do seu olhar. Segundo o velho Gabriel, no seu trajecto para a casa dos 

ricos, a mulher de Salomão marcha: 

E a tristeza é o seu olhar durante o caminho, os seus olhos a fixarem a terra. A 

tristeza será o seu olhar no momento em que ali surgir à entrada do monte. E, 

sobre a terra, na tarde, dentro da luz, a carregar uma morte pesada e dolente, 

passará direita à casa dos ricos. Não me verá, como não verá o silêncio das 

malvas à sua passagem. E, gastando-a, o tempo continuará. (Ibidem:154)  

A presença do outro é anotada pela mulher de Salomão aquando do seu 

primeiro encontro com o marido. Eram absolutamente estranhos, um face ao 

outro, sentados um ao lado do outro e a mulher de Salomão juntou as mãos e os 

pés e ficou a olhar para o chão, fixando-se «na orla do olhar e do silêncio» 

(Ibidem:175). Salomão permaneceu igualmente imóvel, mas, nas palavras da sua 

futura esposa, não hesitou em comunicar através do olhar: «nunca parou de me 

olhar, com olhos de rato, como se examinasse um objecto temível. Ficámos assim 

talvez duas horas, sem falar, frente a frente, só a sentirmos a presença um do 

outro, intimidados com a presença um do outro» (Ibidem:175). No silêncio deste 

encontro, o olhar de Salomão substitui qualquer fala que porventura surgisse. É 

um olhar de perscrutação, de estudo, de descoberta, de tal forma que o outro, a 

mulher de Salomão, sentiu o seu medo perante o desconhecido, utilizando a sua 

afirmação: «nunca parou de me olhar, com olhos de rato, como se examinasse 

um objecto temível» (Ibidem:175). 

Esta distância manter-se-á entre os dois até ao final da narrativa. A mulher 

de Salomão, mais tarde, estando na cozinha com o marido, confessa: «simulei a 

secreta importância de estar a fazer o comer. Parada, girando com as mãos 

movimentos inúteis a uma velocidade quotidiana, fiquei a observar o Salomão 

pela extremidade do olhar» (Ibidem:225). A mulher de Salomão reconhece, no 

silêncio do seu olhar, a existência e a presença do outro. No entanto, ela sabe 

que é observada, igualmente, pelo seu marido e constata, como ela própria diz, 

que Salomão cambaleava pela cozinha procurando o seu «olhar com uns grandes 

olhos abertos, como um desamparado. E, sempre que o seu vulto avançava mais 
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do que um palmo dentro do meu olhar, fingia procurar uma cebola, ou limpar um 

pingo de azeite, ou apanhar uma casca de batata do chão» (Ibidem:225). 

O binómio identidade e alteridade, aplicado aos gémeos Moisés e Elias, 

regista a noção do eu e do outro. Nesta relação fraternal a vida tal como a morte 

são sentidas em conjunto, num processo de interacção em que o indivíduo vai de 

si para o outro, descobrindo-se, em forma de auto conhecimento. Moisés está em 

Elias e Elias está em Moisés, a identidade confunde-se e a alteridade está 

sempre presente. Vejamos, por exemplo, no momento da morte de Moisés, como 

Elias no silêncio dos seus pensamentos, cogita: «viveste sempre na minha vida, e 

eu estive sempre contigo quando sorriste. Hoje a solidão. Desapareceremos um 

do outro, deixaremos de ser nós para sermos só tu e só eu» (Ibidem:104).  

Tal como nas restantes personagens, o olhar como substituto do dizer está 

presente, bem como o silêncio, mas a comunicação visual supre as palavras e 

remete-as para um segundo plano. Vejamos, Moisés apercebe-se que Elias, o 

seu irmão, se sente inibido com a cozinheira, inibição esta que caminha a par com 

um misto de admiração. A afeição que nutre pela cozinheira foi proporcional à 

apresentação dos seus pratos exóticos. Elias não diz nada, aliás fala muito pouco, 

numa linguagem particular, comunicando apenas com Moisés. Porém, Moisés 

observa, sublinhando a veracidade da afirmação de Corraze, que afirma: «le 

regard implique qu’une relation sociale cherche à s’établir mais dont la singularité 

dépend d’autres éléments» (Corraze, 1998:108). Esta singularidade manifesta-se 

no modo discreto do olhar de Elias, tal como Moisés confidencia: «vejo a maneira 

como ele a olha de cada vez que ela nos apresenta um daqueles comeres 

artísticos. Olha-a com estima, como se a felicitasse» (Peixoto, 2008:99).  

Para Corraze, «le regard mutuel peut avoir la signification d’une attitude 

positive» (Corraze, 1998:111) mas pode, do mesmo modo, identificar indiferença 

ou alienação como regista o velho Gabriel relativamente aos irmãos, Moisés e 

Elias: «apanhei uma pausa prolongada nos olhares dos irmãos e contei-lhes o 

que acontecera na véspera ao José. Ambos mantiveram o olhar e o silêncio» 

(Peixoto, 2008:81).  
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A mulher de Salomão exemplifica a equidade visual entre si e a sua mãe e, 

no silêncio que as envolve, recorda que são «muitas vezes as nossas mãos 

dadas e estendidas diante de nós, os nossos braços a acabarem no mesmo lugar 

das nossas mãos juntas. Muitas vezes os nossos olhares, a sua importância, 

como o mundo, como a terra e o gesto imóvel das coisas a existirem» 

(Ibidem:228) que as unificam.  

No parecer de Corraze «regarder les yeux de quelqu’un peut très largement 

signifier qu’on désire attirer son attention sur nous» (Corraze, 1998:107) e é 

precisamente esta a intenção do velho Gabriel, perante a mulher de Salomão, no 

dia em que vão à casa dos ricos: «calado, o velho Gabriel parou-se a olhar, como 

se olhando mostrasse, como se mostrando explicasse» (Peixoto, 2008:152). O 

cenário era tão apocalíptico, de uma escuridão absoluta, que quaisquer palavras 

eram supérfluas e a convergência do olhar um gesto obrigatório. 

 

3 - A eloquência do olhar 

 

Tenho aquela que me olha e que 
olho e misturamo-nos como brisas e 
silêncios e digo tenho aquela que me vê e 

ela olha-me e tudo o que somos é uma 
partilha uma mistura e digo diz e aquela 
que tenho beija-me num olhar e num 
silêncio que não posso dizer. 

José Luís Peixoto 

 

Em Nenhum Olhar a expressividade do olhar é intensa entre as 

personagens. A eloquência da comunicação visual é uma arte que substitui as 

palavras e comuta, igualmente, todas as formas de discurso. O olhar é um 

instrumento silencioso que convence, deleita, sensibiliza, persuade as 

personagens e o leitor, porque «a linguagem dos olhos é a moldura das coisas 

que não dizemos. O silêncio possui a limitação dos olhos. Os grandes silêncios 

precisam de um vasto olhar» (Smedt, 2006: 46). Ora, é verdade que este amplo 

olhar é característico das relações interpessoais das personagens, mas, no 
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entanto, ele é, igualmente extensível, à natureza, em toda a sua magnitude, 

porque não há um só instante «em que não se ouça senão o silêncio que fazem 

todas as coisas a observar-nos» (Peixoto, 2008:9), segundo as palavras de José. 

No seguimento da afirmação de Philipe Joseph Salazar «l’éloquence est 

essentiellement le don d’être ému et l’art de transmettre l’émotion. L’homme 

éloquent est celui dont la pensée vient du coeur et des entrailles avant de passer 

par le cerveau et d’être exprimée para la voix» (Salazar, 2003:281). Em Nenhum 

Olhar as personagens detêm um carácter introspectivo e projectam no silêncio de 

um olhar o seu meio de correspondência, não verbal, substituindo assim as 

palavras. Através da visão transparecem os seus sentimentos, os seus medos, as 

suas angústias, as suas tristezas e os seus desesperos. Na mudez do olhar 

comunicam entre si, entabulando um diálogo carregado de sentido que lhes 

advém da sua alma, do seu coração. 

Entre José e o gigante, por exemplo, a eloquência reflecte-se no silêncio da 

atmosfera que os envolve. Para José é a realização do silere total, como nos 

relata José: «todos os pássaros fugiram. Todos os bichos do chão deixaram de se 

ouvir. Todas as nuvens pararam. Aproxima-se o momento» (Peixoto, 2008:14). 

Como sabemos, o silere corresponde a um estado passivo7, a um estado 

silencioso, no qual, neste episódio, até as aves colaboram. O mundo parou, 

temendo e antevendo a violência deste encontro, principalmente por parte do 

gigante. Este silere denuncia a passividade versus aceitação de José, que aceita 

sem reagir os pontapés de raiva do gigante. A ausência de som serve de cenário 

para a acção de massacre físico e psicológico que o gigante desfere em José. 

Este último aceita a tareia como um castigo, pensando que se o puder segurar, 

este castigo, dentro dele não terá de suportar novos julgamentos. Esta sua 

aceitação tem por finalidade um descanso que José anseia, tal como anseia, por 

outro lado, o redimir da culpa que a sua esposa carrega como um fardo. O silere 

da natureza intensifica a eloquência do olhar entre as personagens «atrás da 

terra, surge o grande rugido do silêncio» (Ibidem:14). A natureza utiliza esta 

                                                             
7
 Esta questão foi abordada na introdução na página 10. 
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tranquilidade, esta ausência de som, permitindo escutar o som da sova sofrida por 

José. 

O narrador descreve-nos o contacto visual entre José e o gigante apenas 

com uma palavra, que resume toda a intensidade da acção: «olharam-se» 

(Ibidem:15). Com um verbo isolado, num silêncio bidireccional entre as 

personagens, o olhar é utilizado como uma estratégia de comunicação. As 

palavras são dispensadas, num silêncio de negação, pressupondo que qualquer 

verbalização fundamentaria a realidade, tornando-a mais autêntica, e neste 

sentido o «silêncio é um acto de eloquência» (Smedt, 2006:49). 

Esta eloquência silenciosa reflecte-se no olhar de José, impotente, o 

gigante não consegue interpretar a intensidade daquele olhar, é um olhar mudo 

de resignação, num silêncio passivo que incomoda. É um olhar isento de vida que 

desarma o gigante, é um olhar quieto, num silêncio semelhante a um êxodo, uma 

fuga de si. Perante este olhar morto mas expressivo, o gigante, «sem olhar para 

trás, desapareceu» (Peixoto, 2008:15). 

Segundo Eni Orlandi o silêncio fundador é «aquele que é necessário aos 

sentidos: sem silêncio não há sentido» (Orlandi, 2001: 128). Ora, sem palavras, 

mas detentores de um silêncio visual intenso, encontram-se José e o demónio. 

Este último é o elemento provocador e José é para o demónio o alvo a agredir 

num silêncio que se traduz no olhar. Entre eles havia uma luta feroz, muda e 

tenebrosa, «sem que deixassem de olhar um para o outro, a verem-se realmente, 

de olhares fixos, a segurarem uma barra de ferro que era o olhar» (Peixoto, 

2008:122). O demónio manda, imperativamente, José beber, mas ele não se 

moveu «absorto que estava nos olhos de brasa do demónio» (Ibidem:122). Olhar 

este que está ornado de um silêncio de resistência expresso na metáfora barra de 

ferro. 

O olhar provocador do demónio tem a função de silêncio fundador e o não 

dito é justamente transmitido pela intensidade do olhar do demónio. Com os seus 

olhos em brasa, o demónio desperta todos os sentidos de José, provocando-lhe 
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um tremor interno e gerando um impulso interior que o leva a procurar a sua 

mulher. 

Por seu lado, os elementos femininos do romance, sobretudo a mulher de 

José e a de Salomão, lidam de modo diferente com o silêncio dos olhares de 

terceiros. Para a mulher de José, havia um olhar que ela não conseguia evitar e 

que era totalmente castrador, o olhar do demónio. Este olhar enfraquecia-lhe as 

pernas, fazia-a sentir-se vulnerável perante si e perante os outros. O demónio, 

que incomodava o seu marido, esperava-a em cada esquina, quando ia à vila 

esperava-a «sob uma sombra». Neste silêncio endurecido, por este olhar que a 

atormentava, a mulher de José sentia que «era como se aquele olhar me 

despisse de tudo, de todas as muralhas que tenho a esconder-me dos outros e, 

mesmo, a esconder-me de mim própria» (Ibidem:31). Este olhar é usado como 

um meio de provocação, silenciosamente, e é totalmente devastador por parte do 

demo face à mulher de José, afirmação esta que é suportada por David Breton, 

quando o autor afirma que: «o silêncio tem então o valor de um abismo cavado no 

caminho» (Breton,1997:43). 

Entretanto, na sua diversidade, o olhar pode ser profundo, intenso e muito 

revelador. Um dia, depois de muitos meses de observação, José recebe em sua 

casa aquela que será a sua mulher, ela bateu na sua porta e naquele instante, 

«quando ele chegou, ela olhava-o nos olhos, e o rosto dele tornou-se profundo 

num momento. E foi ela que rompeu esse momento, atravessando as fitas em 

silêncio, José seguiu-a. E entraram no quarto e fizeram amor» (Peixoto, 2008:41). 

Sem dúvida que Jean Louis Chrétien, mediante este quadro, não hesitaria 

em afirmar: «c’est le silence qui rend vraiment honneur et qui respecte vraiment 

ce devant quoi nos mots se brisent et défaillent » (Chrétien, 1998:91). O olhar que 

ambos trocaram no silêncio foi dialogante e penetrante, de tal forma que no 

mesmo momento entregaram-se, sem reservas. O silêncio foi eloquente e o não 

dito culminou num acto físico de união e sintonia. O olhar feminino , reflexo do seu 

desejo interior, transforma com a sua mensagem visual o rosto de José, num 

silêncio presencial que serve de código e de comunicação interna e que se 

desenvolve depois no concreto de uma acção. Neste mesmo silêncio, a mulher de 
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José parte «e não sentindo o cansaço do corpo desarrumado, em silêncio, no 

instante que suportava o último esforço do dia, saiu» (Peixoto, 2008:41). Nesta 

extensão visual, interactiva e de comunhão, o autor coloca a natureza, uma vez 

mais, a interferir com as personagens. 

 Pela segunda vez, José e a sua mulher contemplaram-se, no momento em 

que José descobre que vai ter um filho: os dois «olharam-se e o sol que estava na 

manhã entrou no quarto» (Ibidem:61). Nem uma palavra foi proferida, mas a 

intensidade do olhar repercutiu-se na manhã. Nesta troca de olhares, «o silêncio 

alastra como um fluido, sufocante, denso, envolvendo tudo» (Jesus, 2005:135), 

inclusive o sol da manhã que se alia à felicidade da procriação. 

No que diz respeito à relação conjugal entre José e a sua mulher, existiram 

em todo o livro, três momentos em que as personagens se olharam 

verdadeiramente, sempre em silêncio. Os dois primeiros foram já referenciados e 

o terceiro ocorre no momento da revelação para José, que será uma revelação 

dupla. Por um lado, José constatará que as falas do diabo eram reais e, por outro 

lado, naquele instante conhece a esposa a um nível profundo, íntimo, apenas com 

o olhar e em silêncio. Esta acção decorreu no momento, em que José 

obedecendo à provocação do demónio, se dirige à sua casa e estando as 

portadas abertas José vê a sua mulher com o gigante. Naquele instante «José 

sentiu-se morrer estando morto, e sentiu-se morrer e morrer e a mulher estava 

debaixo do gigante» (Peixoto, 2008:124). Olha o filho, olha a sua mulher e, nestas 

circunstâncias tão delicadas e adversas para ambos, física e emocionalmente, 

olham-se nos olhos «pela primeira vez desde há muito tempo, deitada debaixo do 

gigante, a mulher olhava-o de frente. E era o seu olhar de uma mágoa sincera, de 

sofrimento. E era o olhar de José. Luto. Negro. Morrer. Olharam-se e 

conheceram-se então» (Ibidem:124). 

Neste episódio existiu uma acção revestida de ausência de verbalização, 

mas cuja expressividade foi, todavia, o motor de um verdadeiro conhecimento 

mútuo e interior do casal. Corroborando esta interpretação, as palavras de Jean 

Louis Chrétien lembram que: «en tous les ordres de l’existence, nous connaissons 

des silences éloquents» (Chrétien, 1998:82). A eloquência deste olhar propiciou, 



36 

 

assim, a emergência de sentimentos que os cônjuges sentiam e que não 

desconheciam, mas, simplesmente, não expressavam. 

Para Orlandi, «é preciso introduzir a noção de silêncio para compreender 

bem como se constituem, como são formulados e como circulam os sentidos» 

(Orlandi, 2001:127). Neste episódio, foi através do sentido da visão, escapando, 

portanto, à realidade da palavra, que a alma se verbalizou e materializou numa 

partilha recíproca de sentimentos. José e a sua mulher, conheceram-se sem 

pronunciar uma palavra e apenas se olharam, num silêncio de grande dimensão 

interior. 

Após este encontro, José dirige-se à azinheira torta, com a corda no braço 

direito e pensa na mulher. Como uma promessa, exprime o seguinte: «o teu olhar 

ficará no meu olhar quando morrer e, morto, contemplar as planícies que serão o 

teu olhar a anoitecer lento. O teu olhar ficará nas minhas mãos esquecidas e 

ninguém se lembrará de o procurar aí» (Peixoto, 2008:125). 

Smedt defende que «é o duplo olhar que importa: aquele que lançamos 

(como uma rede) sobre os outros, e aquele que transportamos (como um fardo) 

sobre nós próprios» (Smedt, 2006: 31). Para José, este duplo olhar deixa de fazer 

sentido, pois, já não são dois seres individuais que se olhavam. José encara a 

sua mulher como uma «mulher repetida na respiração de um lugar passado ou 

morto» (Peixoto, 2008:125). Para ele e, após a sua morte, de uma forma 

transcendental, haverá uma unificação de olhares, entre ele e a sua esposa, e 

passarão a ser somente um. A duplicidade existente, entre ele próprio e a sua 

mulher, em vida será totalmente anulada porque, naquele momento (em que a 

encontrou com o gigante) conheceu a sua mulher, cuja expressão visual José 

transporta como signo de comunhão entre ambos.  

Recordando o passado, José admite desconhecer o que foram [«mulher, 

não sei o que fomos»(Ibidem:125)] mas tem uma certeza: depois daquele olhar, 

depois daquele instante, em que a visualizou sob o gigante, José confessa: «sei 

que, hoje, te possuo. Hoje conheço-te. É meu o teu olhar e o teu silêncio» 

(Ibidem:125). O olhar da sua esposa converge em José, unindo-se-lhe abrangido 
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pelo silêncio, como uma harmonia, como uma integração e aceitação total um do 

outro. 

Noutro contexto, e de forma paradoxal ao que foi analisado anteriormente, 

o olhar que unia os dois irmãos, Elias e Moisés, é desintegrado pela morte. Em 

face da morte lenta de Moisés, os irmãos resistem tanto quanto possível: 

Ao negro negro da morte a cegá-los, para se olharem uma última vez. E, nesse 

instante longo de importante, não arderam por dentro, olharam-se, e não disseram 

palavras no olhar; entraram um dentro do outro, trocaram de corpo e abraçaram-

se assim. Destruído, no fim desse instante, Moisés caiu morto. (Ibidem:106) 

Jean Louis Chrétien, fazendo referência à eloquência do silêncio, 

relativamente à palavra, afirma que: 

Le silence a encore une autre éloquence lorsque l’interruption de la parole rend 

possible d’autres dimensions de l’echange. Le silence palpite de sens lorsqu’il 

ouvre un nouveau vis-a-vis. Il ne suffit pas que la voix soit suspendue pour que le 

don cesse d’aller. L’éloquence du silence est alors un éloquence a deux. Il y a d’un 

clair silence, d’un silence partagé. (Chrétien, 1998:83) 

Neste quadro de dor e de silêncio partilhado, os dois irmãos olham-se e o 

não dito é submergido no silêncio de um olhar. Repare-se na intenção do escritor 

ao reforçar esta informação, quando refere que «não disseram palavras no olhar» 

(Peixoto, 2008:106), dado que o olhar foi simplesmente eloquente, e na sua 

mudez, os irmãos «trocaram de corpo e abraçaram-se assim» (Ibidem:106). 

Elias sofre, como ele próprio, assegura [«o meu coração é o vácuo nos 

olhos de um condenado» (Ibidem:112)],  Elias sente-se sozinho, vazio, na sombra 

da solidão, ligado à morte, literalmente, por um dedo, preferindo ter morrido com 

Moisés do que ter-lhe sobrevivido. Um último desejo prevalece em Elias, o de 

olhar ainda pela última vez o irmão: «ao menos um último olhar teu, ao menos a 

esperança pequena de um último olhar teu» (Ibidem:112). Elias deseja um olhar, 

no silêncio da morte, mas cuja expressividade fosse uma imagem que reflectisse 

o passado vivido pelos dois, como testemunho da intensidade da união fraterna 

que partilhavam. Os irmãos comunicavam no silêncio de cada olhar, porque o 
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silêncio «écoute, mais il parle aussi et répond, il ne donne pas seulement de 

l’attention, il s’avance au devant de l’autre» (Chrétien, 1998:84).  

Reforçando esta noção, lembramos que «en ce sens, le silence est aussi 

acte, celui de l’interprétation» (Fonteneau, 1999:147). A interpretação de olhares 

era realizada em silêncio e definia em uníssono os pensamentos dos gémeos. Por 

exemplo, quando acordavam, olhavam um para o outro, porque ambos tinham 

acordado ao mesmo tempo e ao mesmo tempo tinham pensado em ver-se. Na 

verdade, segundo o velho Gabriel, a eloquência do olhar, na sua magnitude 

silenciosa, não é exclusiva dos adultos e a personagem confidencia-nos como a 

forma de olhar do filho de José o impressionou: «olha-me de uma maneira mais 

intensa do que uma criança é capaz. Irá ser um homem» (Peixoto, 2008:86). O 

velho Gabriel, com os seus cento e cinquenta anos, nas suas observações 

silenciosas, emprega a visão para estudar todos os que o rodeiam, ao encontro 

da perspectiva de Jean Louis Chrétien, quando o autor afirma que: «le silence ne 

forme pas seulement la condition de l’écoute, mais aussi bien de la vision. 

L’homme de regard est silencieux. Toute considération attentive du visible veut 

aussi le silence» (Chrétien, 1998:57).  

Na segunda parte de Nenhum Olhar, com outra análise visual, o velho 

Gabriel, ao pensar na mulher de Salomão, conclui que ela «tem no olhar, ao 

mesmo tempo, o cansaço macerado de Elias e o vigor ingénuo do Moisés, o 

silêncio de Elias e a voz do Moisés» (Peixoto, 2008:149). As características que o 

olhar da mulher de Salomão, permite desvendar acerca de si própria, comprova 

que o silêncio e a voz são elementos complementares. O velho Gabriel reparara 

na mulher de Salomão, no momento em que lhe deu um copo de água, fê-lo num 

«olhar que sorria e que era triste» (Ibidem:149). Esta metáfora antitética denota a 

expressividade visual desta personagem. Se «il n’y a pas d’éloquence sans 

émotion éprouvée et communiquée» (Salazar, 2003:281), esta emoção está 

perceptível em cada olhar da mulher de Salomão, sendo cada olhar eloquente per 

si. Estes sentimentos são canalizados pelo olhar do velho Gabriel, e deste modo 

interpretados pela personagem, em cada reparo silencioso que realiza, 
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corroborando o que Chrétien sustenta: «le silence ne forme pas seulement la 

condition de l’écoute, mais aussi bien de la vision» (Chrétien, 1998:56). 

Através do paradoxo «toda a luz é uma sombra» (Peixoto, 2008:154), o 

velho Gabriel fala-nos da mulher de Salomão, da sua prostração perante a vida 

porque a «tristeza é o seu olhar durante o caminho, os seus olhos a fixarem-se na 

terra. A tristeza será o seu olhar no momento em que ali surgir à entrada do 

monte» (Ibidem:154). A projecção emocional desta personagem converge, 

integralmente, para o campo visual, pois não há dúvida que existe: 

Uma diferença radical entre estar no sentido com palavras e estar no sentido em 

silêncio. Isto faz parte de nossa forma de significar, de nossa maneira de 

estabelecer uma relação com o mundo, com as coisas, com as pessoas, com nós 

mesmos, com a realidade natural e social. (Orlandi, 2001:128)  

A mulher de Salomão relaciona-se com as coisas, com as pessoas, com a 

sua própria realidade, através do silêncio do seu olhar. O seu olhar projecta toda 

a sua tristeza vivencial, acrescida pela carga hereditária de Elias e Moisés. Na 

verdade, esta melancolia, tipicamente portuguesa, é extensiva a todas as 

personagens, com principal incidência na mãe do filho de José. O filho de José 

interpreta e compreende, ainda que não o diga, a mágoa do olhar da sua mãe, 

mesmo no silêncio que a envolve e que a protege. Em concreto, o filho de José 

constata que quando a mãe o olha «com a súplica no olhar» (Peixoto, 2008:168), 

afirma ter vontade de aconchegá-la a si e de segurar-lhe nas mãos, como fazia 

quando era pequeno. Mais tarde, o filho de José conclui que já não é uma 

criança, mas sim um homem, não obstante é um homem indiferente, porque, 

como explica, «sou aquele que passa por ti e finge não ouvir os lamentos do teu 

olhar» (Ibidem:168). No silêncio que os une, o filho de José entende, na sua mãe, 

o seu «frio glacial no meio de Agosto» (Ibidem:168). No silêncio do olhar da sua 

mãe, o filho de José descodifica a mensagem materna, ou seja, na noite em que 

se preparava para ir ter com a mulher de Salomão: a mãe olhou-o, e disse-lhe 

como ele afirma: «com o corpo morto e a sombra, me olhaste, sem palavras, 

dizendo não vás» (Ibidem:168). Ora, este diálogo visual, entre mãe e filho, possui 

na sua objectividade uma eloquência incorporada, cujo resultado final é a 
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receptividade da mensagem do último. É este, no fundo, o sentido das palavras 

de Orlandi quando o autor afirma que: 

Em princípio o silêncio não fala, ele significa. Se traduzirmos o silêncio em 

palavras há transferência, logo, deslizamento de sentidos, o que produz efeitos. 

Isto se deve ao fato de que mesmo se o silêncio não fala, enquanto forma 

significante, ele tem sua materialidade, sua forma material específica. (Orlandi, 

2001:129) 

Antes de adormecer, a mulher de Salomão dirigia o seu pensamento para a 

imagem de José e relembrava os momentos em que o encontrava no seu 

caminho, no campo, como ela própria salienta «a olhar-me, a olhar para mim, a 

ver o que eu o via, a olharmo-nos» (Peixoto, 2008:154). Este olhar bilateral 

assume uma grande importância, dentro do seu silêncio, pois nele existe o 

reconhecimento físico de ambos, como pessoas, como seres ficcionais, num 

duplo olhar que não os complementa, mas que os materializa. De acordo com a 

nossa análise, Smedt declara que: «o papel o silêncio no acto da palavra é 

indissociável da própria palavra. E é impossível julgar o outro seja pelas suas 

palavras, seja pelo seu silêncio. É o conjunto de silêncios-palavras que mostra a 

personalidade e aquilo que ela exprime. Pois o silêncio é o meio de comunicar 

qualquer coisa sem nada dizer» (Smedt, 2006:49).  

Como se pode verificar, o silêncio visual que existe entre o filho de José e a 

mulher de Salomão unifica a definição do olhar como um todo. Ou seja, para a 

mulher de Salomão, o olhar do filho de José identifica a personalidade masculina 

como sendo forte, ao mesmo tempo bravo, afável e acanhado, apesar de 

reconhecer nele um olhar envergonhado por ser um pastor solitário e introvertido. 

Neste ser ficcional, neste todo, depois de tantos anos de solidão ao lado da sua 

mãe, a mulher de Salomão encontra um preenchimento para o seu próprio vazio 

interior («essas palavras simples eram tanto e cada vez mais» (Peixoto, 

2008:153). 

Porém, o olhar silencioso do filho de José foi tão importante para a mulher 

de Salomão, que ela afirma, reportando-se à sua vida passada até ao momento 

em que conhece o filho de José: «e isto que é pouco foi tudo para mim até ao dia 
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em que conheci o José. O seu olhar8» (Ibidem:197). Entre eles o olhar é um elo 

de ligação muito forte e eloquente e materializa-se de um modo particular, como 

assegura Orlandi: «o silêncio é discurso. Mas ele tem a sua materialidade própria, 

suas formas próprias de significar, fazendo significar de seu modo particular a 

interpretação, logo a ideologia, através de mecanismos diferentes dos das 

palavras» (Orlandi, 2001:130).  

Para finalizar, verificamos que, na mesma linha de pensamento e de 

análise, José identifica a eloquência do olhar da mulher de Salomão com grande 

intensidade, tal como ele próprio afirma: «sinto o olhar dela como este sol. As 

minhas mãos. O olhar dela. O sol. (…) sei que o olhar dela não me vê. Sei que o 

sol me derrota» (Peixoto, 2008:199). O sol que a mulher de Salomão sente como 

um peso que carrega é propagado pelo seu olhar derrotando o filho de José. A 

materialidade deste sentimento é reflectida no filho de José, no silêncio que une 

os dois (Ibidem:199). 

 

4 - O olhar incomunicável 

 

Há o silêncio circunscrito à tua 
volta e no entanto a tua pele é o silêncio. 

José Luís Peixoto 

 

José Luís Peixoto, numa entrevista ao Círculo de Leitores online, afirmou 

«neste livro não há muitos diálogos e as personagens normalmente comunicam 

pelo olhar. Nenhum Olhar é também um pouco essa ausência de comunicação e 

de desencontros que acontecem entra as personagens» (http://www.circuloleitores.pt). 

                                                             
8 A mulher de Salomão concentra a sua atenção também na voz de José, que lhe dizia boa tarde, 

para a mulher de Salomão «essas palavras simples era tanto e cada vez mais» (Peixoto, 

2008:153) e ainda, como confidencia a personagem «muitas palavras no seu rosto, e eu a respirá-

las como a uma aragem» (Ibidem:153), «finalmente, «tudo era aquela voz a dizer boa tarde e a 

olhar-me, tudo era o seu rosto» (Ibidem:153). 
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Corrobando as palavras do autor, vamos analisar a mudez do olhar entre algumas 

personagens, entre as quais a incomunicabilidade é o denomidador comum. Esta 

mescla de pessoas, de homens e mulheres, habitantes de um lugar sem nome e 

de um tempo sem datas não dialoga. O raro meio de comunicação é o olhar, no 

seu silêncio, na sua quietude. Elas interagem muito pouco umas com as outras e 

no entanto, subsistem no mesmo espaço, mas de certo modo vivem num 

isolamento total. A incomunicabilidade é sinónimo de solidão, de dor, de perda e 

de medo. 

Como afirma George Gusdorf:  

O homem chama o mundo à existência – e poderíamos talvez acrescentar que o 

mundo chama o homem, que o homem espera a revelação do homem para se 

manisfestar plenamente. Mas a reciprocidade do homem e do mundo não constitui 

por si só a situação originária da qual procede a linguagem. (Gusdorf, 1995:45)  

As personagens de Nenhum Olhar estão sós, integradas num mundo ficcional no 

qual a mutualidade não existe e a linguagem, verbal ou não verbal, está 

definitivamente ausente. De todo o conjunto de personagens destacam-se, 

nomeadamente, José e Salomão com as suas respectivas esposas. Principiamos 

com a relação conjugal de José e da sua esposa. Entre o casal é sobretudo o 

homem, José, que enxerga a esposa sob diferentes estados emocionais, ao longo 

da narrativa. Registamos que apesar disso a incomunicabilidade persiste. 

Apercebemo-nos, porém, de um isolamento imposto pela ausência do olhar, como 

confirma José: «sofro. Sei que a minha mulher vagueia pela casa. Não a olho. 

Olho o sol no céu sobre a casa. Vejo através do tecto e das telhas» (Peixoto, 

2008:39).  

Por seu lado, a incommunicabilidade visual é optativa, por parte da 

personagem feminina mas podemos afirmar, que o acto de olhar é dispensável 

para José, isto é, ele não necessita de olhar a esposa para a ver, como ele 

próprio afirma: «ainda que os meus olhos não a vejam, eu vejo-a. Pensa. No que 

pensas, mulher? Quem é o teu rosto? E não há um silêncio que me responda. Só 

o silêncio onde não me entendo, onde não a ouço. Só um silêncio de 

esquecimento e indiferença e silêncio» (Ibidem:39). 
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Esta última análise vai ao encontro da afirmação de Alain Brossard, no que 

diz respeito à dispensabilidade do olhar: «jusqu’à présent, le regard a été décrit 

comme si toute espèce d’interaction sociale nécessitait sa présence» (Brossard, 

1992:145). Na verdade, o acto de “ver” intensifica a noção dos sentimentos do 

outro, isto é, a acção de visualizar o outro, tal como ele é, ou está, no momento 

da observação, identifica o seu estado físico e psicológico. José via a esposa 

melancólica e respeitava o seu silêncio:  

Mas não sabia o que pensar. Via-a triste, mas imaginava se estaria cansada ou 

doente ou nervosa ou zangada ou indiferente ou triste. José via-a triste, mas 

acostumou-se ao mistério do seu silêncio e não a queria mudar. Gostava muito 

dela. Às vezes, entre as ovelhas, escolhia uma, e chamava-a pelo nome da sua 

mulher. Em voz alta. E via aquele nome espraiar-se pelo ar e desvanecer-se na 

claridade. (Peixoto, 2008:59) 

José chamava, pronunciava o nome da sua mulher em voz alta, numa 

materialização verbal que se diluía na atmosfera. Esta comparação do nome da 

sua mulher com algo que se dissipa no ar, no parecer de George Gusdorf seria a 

«expressão pura, separada de qualquer comunicação» (Gusdorf, 1995:52). 

Todavia, George Gusdorf acrescenta que esta expressão «mantém-se como uma 

ficção, porque toda a fala implica a perspectiva de outrem. Romper o silêncio, 

ainda que com um grito de angústia ou um canto sem palavras, é sempre dirigir-

se a alguém, tomar por testemunha, pedir ajuda» (Ibidem:52). 

No entanto, José via-a triste e este seu reparo silencioso revestia-se de 

respeito e de veneração. Através do silêncio de um olhar José observa, analisa, 

conclui e ama a sua esposa. Apesar de comunicarem pouco verbal e visualmente, 

entre José e a sua mulher «o silêncio é também comunicação, sobretudo quando 

é cúmplice» (Breton, 1997:20). A incomunicabilidade entre o casal foi 

entrecortada pontualmente, no dia em que a mulher o olhou. Este episódio foi tão 

importante e marcante para José, pela sua anormalidade, que o registou: «há 

anos que guardo ovelhas e nunca nenhuma me olhou de frente. A minha mulher. 

Olhou-me um dia de frente» (Peixoto, 2008:95). 
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Ressalve-se a importância para José de ser visto e a necessidade de 

efectuar uma comunicação visual, como ponte de ligação entre ele e a sua 

companheira. Esta fixação pela esposa evidencia-se no seguinte episódio: um dia 

Moisés foi ter com José para lhe transmitir, a pedido da cozinheira, o recado de 

não ir à vila. Enquanto Moisés encetava uma conversa banal com José, este não 

conseguia deixar de olhar a sua mulher. José seguia cada movimento da esposa, 

com uma expressão grave e «não parou de olhá-la» (Ibidem:97), como se o 

assunto que Moisés trazia não fosse importante. Moisés repetiu a mensagem, 

mas apesar disso, «a face de José manteve-se inalterada» (Ibidem:97). Moisés 

precisava certificar-se de que ele ouvia o recado que trazia e repetiu-o 

novamente, mas José «ficou com o mesmo olhar parado» (Ibidem:98), posto o 

qual os irmãos despediram-se e foram-se embora. José permaneceu até à noite, 

no mesmo sítio, «impassível, olhando a mulher, cada movimento da mulher» 

(Ibidem:98). 

Neste olhar silencioso, José procura compreender a esposa, na sua 

observação constante ele está presente, ou seja «se a presença do homem é, 

antes de tudo, a sua palavra, também é inelutavelmente a presença do seu 

silêncio» (Breton, 1997:23). Com as imagens da sua mulher e do gigante na sua 

mente, José propõe-se a um desfecho final, para si próprio. Numa profunda 

solidão, José dirigiu-se para o monte, despediu-se da vila, da sua casa e, não 

entrando nela «senão pelo pensamento: olhou a mulher e ela não o olhou, quis 

dizer-lhe algo que não disse e que ela não ouviu» (Peixoto, 2008:121). 

Neste silêncio que ressoa como um adeus, José consegue visualizar9 a 

esposa através do betão. A profundeza do seu olhar atropela qualquer palavra, de 

                                                             
9 Corroborando esta noção, José Saramago partilha a sua opinião: «olhar, ver mas também 

reparar porque se pode olhar sem ver e pode-se estar a ver e a não reparar. Creio que são três 

graus diferentes de intensidade na percepção visual da realidade ou da nossa própria realidade. 

Creio que são três momentos diferentes, sucessivos e necessários. O primeiro que é, digamos, o 

primeiro contacto, o segundo que acrescenta uma atenção e o terceiro que é o que importa: é o 

olhar, o ver e o continuar a olhar e a ver» (Saramago,1998:37). 
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tal forma que as palavras sufocam no seu silêncio reservado da mente de José e 

do seu coração. A visão de José distingue-se, desta vez, com uma intensidade 

superior José vê com os olhos do coração. Sendo assim, apesar da falta de 

comunicação entre o casal, José procura desesperadamente comunicar com a 

esposa, procura uma ligação materializada numa palavra ou num gesto, 

concretizando os sentimentos que os unem. 

Contrariamente, no casal Salomão e a sua mulher, a ausência de 

comunicação é saliente e permanente. Entre eles não existe nenhum vínculo 

afectivo, namoraram três semanas, «intimidados com a presença um do outro» 

(Ibidem:175) e viverão como dois desconhecidos e dois seres distantes até ao 

final da narrativa. Neste afastamento, o silêncio é soberano, não somente de 

carácter visual, como verbal. Não havendo comunicação entre os cônjuges, existe 

no entanto uma relação, porque: 

O silêncio nunca é uma realidade em si, mas uma relação, aparece sempre, na 

condição humana, no interior de uma relação com o mundo. O silêncio não é 

apenas uma certa modalidade de som, é principalmente uma certa modalidade de 

sentido. (Breton, 1997:143) 

No livro I de Nenhum Olhar, nos pensamentos da mulher de José, surge a 

necessidade de abrir as janelas e de resgatar a «casa às sombras». (Peixoto, 

2008:83) A escuridão em que vive a companheira de José pauta-se pelo medo, 

pela insegurança e pela presença constante, ameaçadora do seu equilíbrio 

psíquico e físico, do gigante. Este negrume transfere-se, no livro II, para a mulher 

de José, pela sua solidão, pela sua tristeza e pela sua frustração enquanto 

esposa e mulher. As janelas são sinónimas de luz e vida e por isso, constata a 

mulher de Salomão que: «as janelas abertas deixam entrar a manhã por toda a 

cozinha» (Ibidem:143). 

Em ambas as mulheres transparece a necessidade da luz nas suas casas, 

pois ambas suportam um fardo pesado nas suas vidas. Se considerarmos que 

tudo é comunicação, poder-se-á dizer que a simples atitude de abrir as janelas é 

um sinal da receptividade da parte de ambas, sendo esta uma forma de 

estabelecerem uma relação com o mundo, como salientou David Breton. 
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Podemos deste modo, referir que em ambas as situações, o silêncio em que 

vivem é uma modalidade de sentido. 

Enquanto espera Salomão, a sua esposa cogita: «irá talvez olhar-me» 

(Ibidem:143). Porém, de seguida, confirmando a incomunicabilidade instituída 

abandona a ideia: «não me dirá nada, porque nunca falámos e hoje é demasiado 

tarde» (Ibidem:143). Parece-nos que este termo temporal “hoje” não se reporta ao 

momento, mas ao tempo no seu conjunto, ou seja, a personagem não enxerga 

qualquer possibilidade de comunicação entre eles, porque até o acto de comer é 

realizado em silêncio, «olhando a mesa» (Ibidem:143). 

O gesto de olhar substitui a presença das palavras, é a correspondência de 

uma necessidade de comunicação por parte da mulher de Salomão. Embora 

entre eles não exista qualquer ligação afectiva, a presença do silêncio transforma-

se num fardo pesado, sendo que, no parecer de David Breton, «o imperativo de 

comunicar é uma acusação contra o silêncio, bem como uma erradicação de toda 

a interioridade» (Breton, 1997:12). A comunicação procurada pelo olhar «irá 

talvez olhar-me» (Peixoto, 2008:143) suprimiria o tempo para a reflexão e a noção 

constante do vazio sentido naquela relação. 

Esta ruptura da comunicação é consciente no olhar silencioso da mulher de 

Salomão, expandindo-se, no seu parecer, a um estado de pertença: «o Salomão, 

que nunca foi meu senão na pena que sinto, e que sempre se julgou meu, por 

sempre se julgar de alguém» (Ibidem:225). Aquela que seria a sua companheira 

reconhece nele um corpo sem matéria, uma «coisa, como um corpo que fosse 

uma brisa ou um silêncio, como um pedaço de pessoa: uma voz inofensiva, um 

olhar mudo» (Ibidem:225), que mesmo assim olhava para o marido, «olhos nos 

olhos como se nos víssemos» (Ibidem:226). Este olhar mudo de Salomão, como 

forma de linguagem, reflecte a natureza da personagem. Sendo considerado pela 

esposa como algo inerte sem vida, o seu olhar é coerente com a sua força 

anímica, o que vem confirmar que «a linguagem, desde a sua forma mais 

rudimentar, atesta uma procissão do ser pessoal no exterior de si próprio» 

(Gusdorf, 1995:45). 
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Esta relação difere da relação entre José e a sua mulher, porque entre 

Salomão e a esposa existe uma troca de olhares mudos, cujo código é nulo à 

semelhança da aridez da sua relação. Entre José e a sua mulher, não havendo 

com frequência olhares bilaterais, quando estes acontecem estão repletos de 

sentimento e de cumplicidade. Não obstante Salomão afirmar: «olhei a minha 

mulher, que não desviou o olhar» (Peixoto, 2008:213), a sua esposa ignora-o 

completamente de tal modo que o próprio afirma: «a sombra da minha mulher 

chega com a sombra da cozinheira viúva pela mão. Passam por mim como se 

não me conhecessem ou como se eu não fosse ninguém» (Ibidem:219). A mulher 

de Salomão não considera, como vemos, Salomão como um outro, desta forma 

consegue passar por ele e ignorá-lo, não registando a sua presença. Contrariando 

esta informação, a mulher de Salomão apesar de estabelecer contacto visual, em 

silêncio, com Salomão, não vislumbra, nenhum sentido de vida a dois, apenas um 

lampejo de uma hipótese de vida em conjunto, tal como ela própria afirma «dentro 

do seu ou do meu olhar, encontrei o que, se não fosse a vida, poderíamos ter 

sido» (Ibidem:226). A consciência da invisibilidade10 da parte de Salomão, não é, 

todavia constante: 

Quando passei pela minha mulher e senti o sol nos olhos e soube que as minhas 

pernas caminhavam na rua sem saberem para onde iam, foi como se o meu corpo 

fosse só a sua fraqueza. Como sabia que ela me olhava, andei até ao fundo da 

rua o mais direito que pude. Depois, parei numa sombra e encostei-me à parede. 

(Ibidem:232) 

 A presença do olhar da sua mulher é para Salomão o reafirmar da sua 

própria vida, como se a personagem intuísse que: «parce qu’il permet la «vue à 

distance» le regard constitue le médium par excellence, permettant à l’intelligence 

de distinguer et de discerner, de reconnaître et d’apprécier, de se déployer donc 

pleinement» (Sauvageot, 1994:7). 

                                                             
10

 Entre o casal Salomão e a sua mulher existe uma maior solidão e afastamento do que no casal 

José e a sua esposa. José perto do momento da sua morte confessa que a mãe do seu filho o tem 

no olhar, enquanto Salomão, perto do seu fim, está completamente só: «eu era o lugar vazio de 

mim, era eu nos meus olhos, era os meus gestos a serem a minha ausência» (Peixoto, 2008:232).  
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A incomunicabilidade visual incorpora-se numa vivência confusa na qual 

Salomão mergulha e onde está completamente sozinho, com o silêncio a gritar-

lhe «tudo o que não entendia, nem sabia, nem escutava» (Peixoto, 2008:232). 

Para Salomão, o facto de não ser visto, de não ser reconhecido como pessoa, 

apenas como «um corpo que fosse uma brisa ou um silêncio» (Ibidem:226), 

transporta-o para um espaço interior nebuloso, no qual «o silêncio ensurdecedor 

que envolve o cenário do acontecimento e a sua memória é um confronto com o 

indizível, com a retorsão da palavra que se oprime dentro de si, num silêncio que 

não é mais do que a forma extrema do grito» (Breton, 1997:108). 

Relativamente a José, nas palavras do velho Gabriel, «o olhar grande de 

José é o de um órfão no momento de ficar órfão. Sento-me diante dele. Olho-o 

tentando vê-lo por dentro e há uma barreira que não me deixa, um muro preto, 

como uma cortina de noite cerrada» (Peixoto, 2008:86). A incomunicabilidade é 

imposta por José, afastando tudo e todos pela ausência de vida no seu olhar. 

José vive preso no seu mundo, por opção, isolado de todos e nesta perspectiva, o 

recolhimento de José «suspende a dualidade entre o homem e as coisas, mesmo 

quando é provisório e ameaçado a qualquer momento. Nesse instante 

privilegiado, o silêncio é um bálsamo que cura a separação com o mundo, a 

separação entre si e os outros, mas também a separação entre si mesmo» 

(Breton,1997:150). Num parágrafo apenas, o narrador relata-nos o suicídio de 

José, simples, discreto tal como fora a sua vida. Resoluto, numa ausência de 

olhar, José «não olhou o mundo por uma última vez» (Peixoto, 2008:128). O 

suicídio é para ele um grito de desespero extremo, a última saída para a dor que 

devora as entranhas desta personagem. Consciente da sua importância no 

universo ficcional em que vive afirma: «hoje, morro eu. E eu morrer não é nada na 

ordem implacável do mundo» (Ibidem:128). José finaliza com este acto a 

ausência de comunicação que sempre estruturou a sua vida e as suas acções. 

José existia mas isolava-se na sua dor, enquanto Salomão vivia na sombra 

dos outros, observando, recusando os gestos à sua vontade, com os seus «olhos 

suspensos na mesma fragilidade, feminina ou infantil» (Ibidem:226). Nesta 

sequência, Salomão recorda o negrume da tia: a mãe de José «era um olhar 
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vazio de um gesto nas mãos, de uma expressão nos lábios, de um olhar nos 

olhos»; era uma ausência de vida, uma presença de morte, «era um nevoeiro 

muito fundo, muito frio e muito espesso; era uma mulher morta, um respirar de 

morto, pele de morto, sem rosto, sem olhar, com noite no olhar» (Ibidem:146). 

Neste olhar não é somente o silêncio que o envolve que desperta a atenção a 

Salomão, mas sobretudo a extinção de vida que ele identifica na sua tia e que 

reflecte a sua própria inércia vital. Esta postura da tia é testemunha da união que 

existia entre o casal José e a sua mulher. Neste olhar vazio, há uma presença de 

morte (a morte de José) para a sua mulher, que lhe sobrevive, ou seja, «a morte 

do outro configura-se como vivência da morte em vida. É a possibilidade de 

experiência da morte que não é a própria, mas é vivida como se uma parte nossa 

morresse, uma parte ligada ao outro pelos vínculos estabelecidos» (Kovács, 

1992:148).  

Salomão passa pela vida incomunicável, com todos os que o rodeiam, não, 

exactamente, pela ausência de palavras, mas pela inexistência do seu próprio 

ser. Salomão não vive, sobrevive, tal como ele nos confessa: «continuava. O meu 

corpo a levar-me. As ruas, uma ânsia e um desconforto. A minha vida a cumprir-

se, alheia a mim, sem que eu mandasse nela, sem que eu existisse. Eu sem mim. 

Eu sem eu. Eu, e alguém no meu lugar a ser eu» (Peixoto, 2008:232). No silêncio 

da sua vida e no silêncio do seu olhar, Salomão atesta:  

Sou uns olhos que me vêem. A estrada que continua. Sou uns ouvidos que 

ouvem. A areia debaixo dos meus passos. A estrada que continua. E vejo o velho 

Gabriel. O seu rosto macerado de noites, escondido numa tristeza e num 

desânimo. E ouço o velho Gabriel. Não vás, a sua voz morrente, não vás, a sua 

insistência ténue, não vás. Olho a súplica dos seus olhos. Sinto o seu olhar de 

criança doente e de misericórdia. (Ibidem:234) 

Na incomunicabilidade a que Salomão se entregou e em que se refugiou, o 

singelo sopro de vida que ainda possui permiti-lhe sentir o olhar do velho Gabriel, 

mas ignora a sua presença, para ele é «como se não o visse, como se não o 

ouvisse» (Ibidem:234). É como se, para Salomão o silêncio fosse «um 

sentimento, uma modalidade de sentido, e não uma medida da sonoridade 
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ambiental. Está relacionado com a atitude do homem face ao seu ambiente» 

(Breton, 1997:20). No que respeita às respectivas esposas de José e de Salomão 

são ambas crianças órfãs de mãe e de pai, respectivamente. As suas infâncias 

foram preenchidas com trabalho, solidão e falta de amor. Estas características 

comuns às duas foram o suporte de caracteres fechados, mudos e amedrontados 

perante o mundo.11  Este olhar silencioso não está isento de comunicação, é uma 

das formas de silêncio descrito como tacere, como já foi mencionado, é uma 

acção activa e consciente que correlaciona dois seres.  

Entre o pai e a mulher de José as palavras não fluem porque o pudor de 

dizerem o que sentiam era mais poderoso. Existe de facto uma expressão de 

incomunicabilidade, mas ela é deliberada e aceite bilateralmente porque, às 

vezes: 

As palavras e o silêncio misturam-se para chegarem a um intercâmbio. Quando o 

homem se cala, não deixa de comunicar. O silêncio nunca é o vazio, mas um 

sopro entre palavras, a curta pausa que permite a circulação do sentido, a troca 

de olhares, emoções, a ponderação breve dos assuntos que saiam dos lábios ou 

o eco da sua recepção. (Breton, 1997:24) 

Esta incomunicabilidade repercutir-se-á ao longo da sua vida, evitando a 

mulher de José, maioritariamente, os olhares de terceiros. Segundo Moisés 

«batemos à porta de José. Cumprimentamos a mulher dele. Ela não nos 

responde e não nos olha» (Peixoto, 2008:95). 

                                                             
11 A mulher de José encontra no marido e no sentimento forte que este nutre por ela o refúgio  

para os seus fantasmas, personificados na personagem do gigante. A mulher de Salomão, pelo 

contrário, está num casamento “arranjado” no qual não sente a mìnima empatia, procurando 

consolação no olhar do filho de José, vivendo, assim, um amor proibido. O impulso da 

incomunicabilidade vivido por estas duas mulheres apresenta, deste modo, razões diferentes: para 

a mulher de José é o medo que a impede de comunicar com o esposo e para a mulher de 

Salomão é simplesmente o desinteresse pelo companheiro. 
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Esta leitura remete-nos para uma outra questão, a função do olhar como 

um espelho reflector, pois parece-nos que a mulher de José teme olhar o outro. 

Como se no silêncio de um olhar ela própria se revelasse ou perscrutasse o outro, 

como salienta o velho Gabriel «sem que eu pudesse evitar, a mulher dele olhou-

me longamente e leu-me o olhar» (Ibidem:19). 

Por outro lado, a incomunicabilidade da mulher de Salomão tem a sua 

origem no comportamento de ausência de comunicação entre ela e a sua mãe, ou 

seja, o silêncio no qual cresceu condiciona-a de comunicar com terceiros. A sua 

orfandade materna iniciou-se no dia do enterro de Moisés e de Elias, porque: 

Quando as lágrimas pararam nos olhos da cozinheira viúva, já a manhã se 

imaginava. E foi entregue a um silêncio mais custoso, por ser silêncio de querer 

chorar e não conseguir e só sentir uma escuridão profunda: escuridão debaixo da 

escuridão; e foi entregue a um silêncio negro que a cozinheira viúva sentiu a 

primeira luz da madrugada. (Ibidem:116) 

Neste contexto a mulher de Salomão, nesta incomunicabilidade imposta 

pela vida, entre si própria e a sua mãe, enquanto mulher adulta, fica a ver a sua 

mãe velhinha, na sua insanidade a brincar com as panelas e os tachinhos, como 

ela própria descreve: «sob o calor cada vez maior, olhava-a, como se não a visse 

já e fosse apenas uma memória dolorosa» (Ibidem:225). Marc de Smedt defende 

que o pior silêncio que existe é o silêncio do desespero (Smedt, 2006:46) e neste 

sentido, é nesse desespero provocado pelo silêncio (desde criança) que a mulher 

de Salomão projecta na sua mente num futuro próximo, no qual tudo finaliza, os 

homens, o mundo e ela própria: «tenho a morte dentro de mim. O sol grita a 

lonjura dos campos e a minha tristeza. No fundo do meu olhar e dentro de mim, 

vejo o monte. Prossigo. Sou a solidão» ( Ibidem:231).  

No final da narrativa, a mãe da mulher de Salomão faz uma figura com 

pedrinhas e com terra, sendo esta a primeira vez que reproduz a sua filha. Nesta 

acção identificamos uma tentativa de comunicação, se considerarmos, tal como 

Philippe Breton, que «com a comunicação ressurgiu o mito de um conceito vital 

único, que percorreria todas as actividades humanas e as englobaria. O 

pressuposto maior desse novo paradigma é esse lugar comum segundo o qual 
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“tudo é comunicação”, ou de forma mais aceitável, que “existe comunicação por 

toda a parte”» (Breton ,1994:118). Sendo assim, o que acontece é a transmutação 

da incomunicabilidade verbal em comunicação não verbal. A mulher de Salomão 

reconhece-se e, numa apoteose emocional, confessa:  

Era eu. Levantei-a e ficámos mãe e filha. A manhã à nossa volta. Segurei-lhe as 

mãos. Ela não me olhava mas, pela primeira vez na minha vida, tive a certeza de 

que me via. Sei que os meus olhos tinham uma mágoa tão grande como a manhã, 

uma mágoa invisível. (Peixoto, 2008:228) 

Noutro sentido, também os gémeos Moisés e Elias apresentam sintomas 

de incomunicabilidade. A morte avança lentamente para o corpo de Elias e este 

sente-a. Sente-se sozinho e as poucas palavras que Elias exprimia eram 

unicamente compreendidas por Moisés. Agora sente as palavras a 

«envelhecerem por não haver quem as compreenda, a perderem o seu 

significado por não haver quem as compreenda, a misturarem-se imperceptíveis 

numa brisa em que ninguém repara» (Ibidem:109).  

Na concepção de Maria Júlia Kovács: 

A morte como perda nos fala em primeiro lugar de um vínculo que se rompe, de 

forma irreversível, sobretudo quando ocorre perda real e concreta. Nesta 

representação de morte estão envolvidas duas pessoas: uma que é “perdida” e a 

outra que lamenta esta falta, um pedaço de si que se foi. O outro é em parte 

internalizado nas memórias e lembranças, na situação de luto elaborado. (Kovács, 

1992:150) 

 Nesta sequência, a perda de Moisés para Elias é total e devastadora, nada 

mais faz sentido, metade de si morreu, literalmente. As suas palavras são 

arrasadoramente translúcidas: «irmão, todo o meu olhar é desperdiçado por saber 

que tu não vês nada. Todo o meu olhar é inútil no teu silêncio, todo ele se torna 

nesse silêncio que recorda a tua vida e a tua morte» (Peixoto, 2008:109). Com a 

morte, o olhar de Elias é aniquilado num silêncio que o atrofia e a 

incomunicabilidade é imposta pelo silêncio da morte, como Elias confessa: 

«morrer foi a fronteira insuportável de uma exaustão de tudo. Um silêncio 

demasiado» (Ibidem:115). 
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5 - Visões da cegueira 

 

A escuridão é absoluta. a 
escuridão é infinita. Todos os cegos sabem 

que a escuridão é morte. Fecho os olhos. 
Vejo aquilo que se vê com os olhos 
fechados. 

José Luís Peixoto 

 

Neste ponto, denominado visões da cegueira, vamos abordar três tipos 

diferentes de cegueira: a cegueira física, a cegueira psicológica e a cegueira 

social. No seguimento do título dado a este item, visões da cegueira, vamos 

trabalhar estas cegueiras no quadro de um comportamento comunicativo baseado 

no silêncio e que se concretiza maioritariamente pelo olhar. 

 

No que respeita à cegueira física integral, identificamos nos dois livros 

quatro gerações de invisuais12, a bisavó, a avó, a mãe13 e a neta, que casará com 

o mestre Rafael. Relativamente às personagens com cegueira parcial, registamos 

apenas o mestre Rafael que «era cego do olho direito» (Peixoto, 2008:143). 

Envolto na miséria pessoal da prostituta cega existe toda uma história que 

a suporta, uma vez que a mãe e a avó dela tinham sido cegas, como se este 

fosse um castigo infligido pela bisavó baronesa, que pelo desgosto de não ter um 

filho, abandonara a filha. O sofrimento interno foi tão forte que se exteriorizou e, 

segundo o narrador, «diz toda a gente que os espinhos lhe cegaram a avó, e 

ficaram-lhe por dentro para cegar todas as filhas que tivesse» (Ibidem:60). 

                                                             
12

 Segundo o narrador, temos a prostituta cega e a mãe dela que: «tinha sido igual a ela, a avó 

dela tinha sido igual a ela, mas dizia-se que a bisavó tinha sido uma baronesa caprichosa que 

abandonara a filha entre umas balsas. Abandonara-a por ser menina» (Peixoto, 2008:59). 

13 Na última noite de verão, José foi ter com a prostituta cega, como fazia desde os dezoito anos. 

No regresso a casa relembra que os olhos da prostituta cega «eram dois buracos muito fundos e 

lisos de carne da cor de sangue vivo» (Ibidem:60). Esta imagem teve imenso impacto em José, de 

tal modo, que no dia seguinte «quis ver os olhos da sua mulher» (Ibidem:60).    
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Na primeira referência, no livro I (Ibidem:59) à prostituta cega, a palavra 

“cega” é repetida treze vezes, isto porque a cegueira é utilizada como uma 

explicação para a vida da prostituta, já que para o narrador «a prostituta cega não 

era puta, era uma mulher triste por ser cega, que fazia favores por não poder 

fazer mais nada. A mãe dela tinha sido igual a ela, a avó tinha sido igual a ela» 

(Ibidem:59). Neste âmbito, a invisualidade propicia e justifica a vida destas 

personagens, dirigindo as suas vidas numa direcção se reorientaria noutro 

sentido, se elas pudessem ver. De uma forma paralela, a ausência de visão tem o 

mesmo resultado que a visão normal e isto porque como escreve Sauvegeot:  

Le regard est au coeur de toutes nos activités. Il s’inscrit en effet dans toute 

relations avec autrui, de même qu’il est un médiateur essentiel entre nous et le 

monde, puisqu’il filtre et organise une grande part des informations qui nous sont 

nécessaires. La vue s’ancre dans l’action, en même temps qu’elle la commande et 

en fixe l’expérience. (Sauvageot, 1994:7) 

No livro II, no relato que dará origem ao pedido de casamento do mestre 

Rafael à prostituta cega (da quarta geração) é referenciada a melancolia no rosto 

desta última personagem. A prostituta cega tinha um rosto «franco, de traços 

puros, e triste havia dez anos. No dia em que a mãe morrera, dez anos antes, não 

chorou. Nesse dia, pela primeira vez, levou os dedos às covas dos olhos e tentou 

assim descobrir o que era ver, o que era chorar» (Peixoto, 2008:161). 

Neste gesto tranquilo, a prostituta cega evidencia a curiosidade de sentir 

algo que considerava estar-lhe vedado. Na sua solidão e no seu silêncio, este 

acto, na verdade «está associado ao vazio de sentido e, portanto, ao vazio das 

referências familiares, à ameaça de ser mergulhado no nada» (Breton, 1997:156). 

Desta forma, o movimento de tocar, que substitui a palavra, transforma-se num 

elo de ligação entre ela e o mundo. Indiferente à sua realidade, procura algo 

humanizante no seu corpo, uma lágrima, um sopro de vida. 

Deste modo, as mãos desempenham uma função primordial para esta 

personagem, não apenas de auto-descoberta, mas também cumprem uma função 

de visão, ou seja, «na véspera de morrer, a mãe reuniu as poucas forças para 

passar as palmas das mãos na face da filha, devagar, a vê-la» (Peixoto, 
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2008:162). As mãos têm, ainda, outra conotação muito importante, a da execução 

real de algo, neste caso de um avental. Este avental era oferecido na infância a 

cada filha para o seu futuro casamento. Apesar de não ser uma tradição 

instituída, cada uma delas recebia-o com tristeza pois não ponderavam a 

existência de um homem que as desejasse como esposas e todas elas tinha 

destruído o mesmo, por falta de esperança14. A realização deste era tão perfeita 

que «quem visse o avental não podia imaginar que tivesse sido feito e bordado 

por uma cega»15 (Ibidem:162). 

Para finalizar este tema, registamos uma redundância que, parecendo-nos 

casual, reflecte a identificação pessoal do mestre Rafael com a filha nada-morta. 

No instante em que o dia «desceu sobre a terra e em que a noite era ainda o céu» 

(Ibidem:209), o mestre Rafael puxa pela criança e «ainda suja de sangue, olhava-

                                                             
14

 Esta falta de esperança reflecte-se no gesto materno, segundo o narrador: «a mãe ao dar-lho, 

não tinha sorrido, como não tinha sorrido a sua avó, como não tinha sorrido a sua bisavó antes 

delas, porque todas elas sabiam que não havia homem que quisesse uma mulher assim para 

casar. E, após concluírem o avental para as filhas, sem que fosse uma tradição instituída, mas 

apenas pelo fim da esperança, todas elas tinham destruído o avental que as mães lhe tinham 

feito» (Peixoto, 2008:192,193). 

15 Esta frase parece representar o descrédito das capacidades de um ser invisual, mas existe, no 

entanto, uma descrição pormenorizada do avental que realça a precisão das letras bordadas, 

elogiando as capacidades da futura mulher do mestre Rafael. A enfatização que é dada à 

invisibilidade é conotada pela quantidade de vezes que o vocábulo cega é escrito, num conjunto 

de seis vezes. Com a prostituta cega temos a representação da cegueira física, mas na mesma 

página, no mesmo contexto, existe a conjugação entre cegueira física e uma postura de não 

visualização e de inacção. É-nos relatada a apresentação entre a noiva do mestre e a mulher de 

Salomão. A interacção entre as duas reverte-se de mudez e de cegueira, porque ambas 

«contraíram os lábios, mudas, cegas» (Ibidem:193). 

 A cegueira física é sobrevalorizada e caracteriza-se pela adjectivação constante que existe 

sempre que a prostituta é referenciada, no total de dezanove vezes. A ligação entre a 

denominação da mulher do mestre Rafael e o seu estado invisual é uma constante, realçando a 

nossa definição, anteriormente partilhada, de que esta cegueira justificaria o epíteto atribuído, 

porque a prostituta cega era uma mulher triste que fazia favores por não poder fazer mais nada. 
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a. Era uma menina. A sua filha. Era cega dos dois olhos. Não tinha braço direito. 

Não tinha as duas pernas. Não chorava. Não se mexia. Estava morta» 

(Ibidem:209). 

No que reporta à cegueira psicológica, ou à cegueira como ilusão e 

engano, vamos abordar três personagens e três gerações: o pai de José, José e o 

filho de José. Iniciamos com o pai de José, que depois de viúvo ficava sentado 

num banco no quintal «a olhar para lado nenhum, como um cego» (Ibidem:37). 

Depois da esposa falecer, o pai de José mergulhou num silêncio total, o tempo 

passou por ele velozmente, submergindo-o num mundo longínquo e afastado de 

todos. O pai de José olhava para o infinito e nada vislumbrava, pois para ele o 

silêncio era o seu refúgio e a sua noite: «o silêncio e a moite influenciam-se um ao 

outro, privando o homem de uma orientação, de uma referência de sentido» 

(Breton, 1997:161). A indiferença do pai de José, para o mundo e para todos, é 

globalizante e para José, é um silêncio absolutamente redutor, «nunca realmente 

tinham dito grande coisa um ao outro. E sentados, lado a lado, virados para a 

capoeira, ficavam, como se a tarde fosse o que quisessem dizer» (Peixoto, 

2008:37).  

Quanto a José, este «acompanhava o pai ou, nesta altura, talvez já fosse o 

pai que o acompanhasse a ele» (Ibidem:36). Para José, existem diversos 

pensamentos que o atormentam, um dos quais refere que talvez o sofrimento seja 

lançado às multidões e que talvez a recepção do mesmo não seja uniforme. 

Assim sendo, algumas pessoas receberão mais que outras e neste sentido, 

considera que é portador de um grande tormento. Com o mesmo pensamento, 

José desenvolve algumas questões sem resposta: «ainda que o peso no meu 

peito seja custoso, qual é o peso do abismo? Ainda que me sinta um cego a 

crescer sem olhos para um precipício, tenho de me levantar desta cama» 

(Ibidem:42). 

Com este argumento, José sente que a obscuridade se apodera dele e, 

sem ver para onde vai, sente-se perdido. Numa desorientação consciente que se 

apodera dele, esta interiorização da cegueira exterioriza-se no afastamento 

relativamente a terceiros. Mas esta distância imposta por José parece-nos uma 
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procura de resposta, tal como diria Gusdorf: «o isolamento não é uma ausência, 

mas antes uma busca de uma presença verdadeira. O processo de comunicação 

não autêntica é somente o aspecto negativo, a contrapartida de um esforço 

angustiado para relançar a autenticidade» (Gusdorf, 1995:51). Isto porque se 

assim não fosse, José não faria um esforço para se levantar da cama e de ir ao 

encontro de si, como afirma: «mesmo que seja para sofrer, tenho de ir de 

encontro àquilo que serei, por ter sido isto e não poder fugir, não poder fugir de 

me tornar alguma coisa» (Peixoto, 2008:43). 

Mas esta cegueira psicológica acompanha-o sempre, mais tarde passa 

pela vila, com o saco ao ombro, despedindo-se em silêncio, dirigindo-se ao 

monte, para finalizar aquele flagelo, pensa no velho Gabriel e em Moisés. Ambos 

tinham coisas para lhe dizer, coisas que ele não podia entender, pois reconhece 

que estava de «ouvidos cegos, de olhos mudos» (Ibidem:121). Completamente 

só, José na sua cegueira virtual vai ao encontro da opinião veiculada por uma 

personagem anónima, em O Ensaio sobre a Cegueira de José Saramago, que diz 

que: «não tardamos a perceber que nós, os cegos, por assim dizer, não temos 

praticamente nada a que possamos chamar nosso, a não ser o que levamos no 

corpo» (Saramago, 1995:216). 

A cegueira psicológica estende-se, em Nenhum Olhar, de geração em 

geração, partilhando o filho de José a mesma cegueira do pai, como pode ler-se 

no romance: «este sol que é os meus olhos cegos e eu sabê-los cegos. E, de 

novo, o quarto. O negro para lá de mim, que não vejo e que vejo, porque sei que 

existe e sei como a sua sombra me espera. E os olhos dela estão também nessa 

escuridão, solitários, abandonados. Aos poucos, levanto-me. Sinto as mãos, sinto 

o quarto negro nos meus olhos» (Peixoto, 2008:199). 

Porém, esta cegueira tem ainda outra dimensão, porque José é o elemento 

traído, sendo que o filho de José é o elemento traidor16. São duas visões 

                                                             
16 No livro Ensaio sobre a cegueira , de José Saramago, uma das personagens estabelece uma 

ligação entre a vida e a ausência de visão que corrobora a cegueira que o filho de José define, 

«cegos de olhos e cegos de sentimentos, porque os sentimentos com que temos vivido e que nos 

fizeram viver como erámos, foi de termos olhos que nasceram sem olhos os sentimentos vão 
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diferentes da mesma questão, no entanto, ambas mergulham na escuridão da 

cegueira: o primeiro porque não quer ver, porque sofre com a sua realidade 

vivida, o estupro contínuo do gigante à sua mulher; o segundo porque não 

consegue ver, porque o seu sol são os olhos da mulher de Salomão. 

Para o filho de José, sentindo o fim último de tudo, de si e do mundo, e o 

silêncio que lhe pareceu inocente um dia, parece-lhe, ao filho de José, naquele 

momento um assassino cruel. Perante esta profunda percepção, sente a morte 

perto e, com uma penetrante nitidez, realiza a sua existência. Pensando na 

mulher de Salomão, José pensa: «se te disse manhã: era a manhã dos teus olhos 

a enganar-me. Sem que os teus olhos me enganassem. O engano de uma manhã 

que nasceu nos teus olhos. Sonhámos. Sonhámos e fomos cegos» (Ibidem:238). 

O terceiro tipo de cegueira estudado é a cegueira social, a que é vivida 

globalmente, por homens e mulheres, que no seu conjunto nada vêm, obstruídos 

pelo preconceito. Um dos exemplos escolhidos é o parto da mulher de José, pois 

quando sentiu as tenazes a invadirem-lhe as entranhas, para retirarem a criança, 

deixou de ver: «foi como se houvesse um nevoeiro dentro de mim, a entrar-me 

nos ossos, a cegar-me para o que não existe» (Ibidem:28). Não obstante, como 

se não bastasse, «as mulheres ou os homens ficavam a olhar-me17, como se me 

procurassem os olhos, como se quisessem humilhar-me com os olhos, como se 

                                                                                                                                                                                         
tornar-se diferentes, não sabemos como, não sabemos quais» (Saramago, 1995:242) Pai e filho 

estavam conscientes das suas cegueiras e apesar de divergentes confluíam para um sentido 

comum: o sofrimento.  

17
 A mulher de José depara-se com uma cegueira social, naqueles olhos que a recriminam, 

desconhecendo os sofrimentos que passara. Nesta encadeamento é pertinente colocar a questão 

do velho da venda preta, de Ensaio sobre a cegueira : «quantos cegos serão precisos para fazer 

uma cegueira. Ninguém lhe soube responder» (Saramago, 1995:131). 
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com os olhos me dissessem puta, com os olhos me seguissem sempre e fosse a 

minha consciência aqueles olhos a repetirem-me puta» (Ibidem:29).  

No final do livro, todas estas cegueiras são dispensáveis, deixam de fazer 

sentido porque «o mundo acabou. Inexplicavelmente, ou sem uma explicação que 

possa ser dita e entendida. O mundo acabou» (Ibidem:239). Os risos das crianças 

extinguiram-se, tudo tinha desaparecido, as árvores, os ribeiros, a água fresca, os 

campos, as ervas, as pedras, os pássaros, os homens: «a ausência do mundo 

não era nem mesmo uma ausência, não era sequer como o espaço vago onde 

uma pessoa que morreu costumava estar e se olha e existe quando se sente» 

(Ibidem:239), era uma noite sem fim que aglomerava o medo de todas as noites e 

«nunca mais o dia se levantaria lentamente, com os olhos baços numa 

madrugada» (Ibidem:240). 

Este medo que todas as noites encerram é o medo que acompanha as 

personagens, como disse a rapariga dos óculos escuros: « já eramos cegos no 

momento em que cegámos, o medo nos cegou, o medo nos fará continuar cegos» 

(Saramago, 1995:131) e, como o narrador, de Nenhum Olhar, nos documenta «o 

mundo acabou, como num instante em que se fechassem os olhos e não se visse 

sequer o que se vê com os olhos fechados» (Peixoto, 2008:239). Nada se 

vislumbrava, era o vazio, o fim. 
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II - O olhar da escrita 

 

1 - Omnisciência do narrador 
 

A escrita é uma outra vida que 
para mim, felizmente, é tão real como a 

vida. Lembro-me de situações em que já 
nem distingo bem se a vivi, se as sonhei ou 
se as escrevi. Porque a escrita é intensa. 
Tanto como a vida.  

José Luís Peixoto 

 

A focalização, o foco narrativo ou ponto de vista é um dos elementos 

estruturais da narrativa, porque veicula a perspectiva de quem conta a história. A 

focalização pode ser definida como «a representação da informação diegética que 

se encontra ao alcance de um determinado campo de consciência, quer seja o de 

uma personagem da história, quer o do narrador heterodiegético, 

consequentemente» (Reis, 1996:165). 

O narrador de Nenhum Olhar é heterodiegético, considerando que relata 

uma história e não participa nela. Para o efeito, intercala os seus discursos com 

as vozes das personagens, selecciona, sintetiza e decifra as falas, atitudes ou 

pensamentos, fazendo uso de um conhecimento quase ilimitado, facultando todas 

as informações importantes para uma boa compreensão da narrativa. 

A intrusão do narrador «designa, de um modo geral, toda a manifestação 

da subjectividade do narrador, projectada no enunciado, manifestação que pode 

revestir-se de feições muito diversas e explicar-se por diferentes motivos» 

(Ibidem:207). No caso do narrador heterodiegético «as intrusões de um narrador 

em focalização omnisciente responsabilizam-no, em princípio, a ele próprio e 

tendem a configurar uma genérica atitude emotiva e ideológica em relação à 

história e aos seus elementos constitutivos» (Ibidem:209). Não obstante, esta 

subjectividade depende da distância a que se colocam os narradores 

relativamente ao presente da narração, ou seja, decorre do seu interesse directo 

na história que relatam.  
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No seguimento desta análise, vejamos, por exemplo, a narração da morte 

de Moisés, toda ela descrita subjectiva e intensivamente pelo narrador, reforçando 

a escuridão e o sofrimento que envolviam o irmão: «Elias passou a mão sobre os 

olhos do irmão, passou-lhe a mão pelos lábios, e as lágrimas eram muito limpas a 

descerem-lhe as faces. Triste, a manhã entrava aos poucos pela janela» (Peixoto, 

2008:108). As lágrimas são limpas, sinónimo de pureza e amor fraternal e até a 

manhã se associa metaforicamente ao quadro: o adjectivo triste foi separado 

intencionalmente para reforçar a impressão de dor que rodeia as personagens, 

que o narrador pretende destacar. 

Nas suas intrusões narrativas, o narrador permite-se estabelecer juízos, 

por exemplo, quando nos relata a viuvez do pai de José, que ficava sentado num 

banco no quintal «a olhar para lado nenhum, como um cego» (Ibidem:37), 

cegueira esta que deriva do desinteresse pela vida após o falecimento da esposa. 

Na sua omnisciência, o narrador analisa o comportamento das personagens, 

independentemente do cenário onde se encontram. Neste caso, a indiferença do 

pai de José é total, quer para o barbeiro, que vai a sua casa uma vez por semana, 

quer para o filho que, nas suas visitas, se sentava ao lado do pai em silêncio: 

Além desta (a visita do barbeiro), a outra visita mais frequente era a e José. 

Sentava-se ao lado do pai e ficavam os dois em silêncio. José apercebeu-se 

então de que, apesar de costumarem passar os dias juntos atrás do gado e, à 

noite, parecer que tinham falado muito, nunca realmente tinham dito grande coisa 

um ao outro. E sentados, lado a lado, virados para a capoeira, ficavam, como se a 

tarde fosse o que quisessem dizer. (Ibidem:37)  

Uma vez mais, a tarde é como se fosse o espelho dos seus silêncios e no 

seu horizonte se perdesse a voz que ambos reprimiam. Conhecedor dos 

pensamentos mais íntimos de cada personagem, o narrador informa-nos que 

José reconstruía a imagem da mulher que «andava com a cegueira de (…) ver» 

(Ibidem:39), e que futuramente, seria a sua mulher. José «fechava os olhos com 

muita força e construía-a peça a peça: lembrava-se dos lábios, do nariz, dos 

cabelos, dos olhos e depois juntava tudo na ideia» (Ibidem:40); no entanto, 
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sabemos que ela sabia, que José a vigiava, isto porque o narrador nos informa 

que todas as mulheres sabem «mais do que vêem» (Ibidem:40).  

No mesmo tom subjectivo, o narrador confidencia-nos que o velho Gabriel 

acordou, de repente, com uma pontada no peito. Ninguém tinha avisado no monte 

da morte de Moisés, mas o velho Gabriel pressentiu que algo correra mal e, de 

repente, lembrou-se de Moisés: «os seus olhos fixos só viam a incerteza que o 

preocupava, a certeza de ter acontecido o que não sabia» (Ibidem: 114). 

Noutro contexto, perante o nascimento da filha do mestre Rafael, o 

narrador relata que o mestre Rafael olha assustado, no momento do parto, por 

duas vezes para a prostituta cega, despenteada e quase feia «olhou-a 

assustado» (Ibidem: 205), reforçando, ainda, este pavor com a repetição de uma 

nova frase, desta vez acrescentando «olhou-a assustado, sem saber o que fazer» 

(Ibidem:205).  

Depois de se levantar, o mestre Rafael voltou a olhá-la, como se pelo olhar 

procurasse perceber o que se passava, porque tudo era estranho e novo. A 

prostituta cega estava com as costas curvadas e as pernas abertas (sem pudor, 

lembra o narrador) mas «o mestre Rafael olhava e nada disto via, pois, ao olhar, 

via apenas o carinho que recordava. Via um rosto pequeno e limpo, que não era 

aquele a suar; via uns gestos deliciosos e acanhados que não eram aqueles sem 

posição. Como se tivesse fechado o seu olho esquerdo por um instante» (Ibidem: 

206). Existe uma atribuição nobre de recordações, diante de uma situação tão 

dolorosa e visualmente pouco agradável, por parte do narrador que, 

subjectivamente, procura fazer prevalecer a relação emocional de ambos sobre a 

situação física vivenciada no momento. 

Após a morte do mestre Rafael, o narrador atribui aos homens que falavam 

das terras, dos pastos e das herdades uma sensibilidade alheia às suas 

ruralidades; sempre que algum deles se lembrava do mestre, diziam duas 

palavras e acrescentavam «um silêncio vago, lânguido que lhes escoria pelos 

olhos» (Ibidem:220). Ressalvamos que esta omnisciência do narrador converge, 

igualmente, para uma generosidade enunciativa, que serve muitas vezes de plano 
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introdutório para a personagem seguinte. A voz do narrador manifesta-se com a 

«sua presença observável ao nível do enunciado narrativo, para além da sua 

primordial função de mediador da história contada» (Reis,1996:422). Por 

conseguinte, o narrador, com um segmento de discurso pequeno, apenas uma 

frase, serve de intermediário entre um pensamento de Moisés e de Elias. O 

casamento de José é analisado pela perspectiva de Moisés, que nesta cerimónia 

assiste ao despertar dos seus sentidos pela presença da cozinheira: «ela era uma 

mulher. E não ficou espantada com o caso de eu e o meu irmão estarmos 

pegados. E quase me sorriu uma vez. E quase me olhou os olhos. Ela era uma 

mulher» (Peixoto, 2008:49).  

Depois da intervenção de Moisés, o narrador, servindo de introdução para 

a fala de Elias, comenta que: «Elias pensava no casamento de José e pensava no 

irmão a derreter-se para a cozinheira nesse dia» (Ibidem:49). De seguida, Elias 

partilha a sua visão do casamento de José e, consequentemente, os seus 

receios. Elias apercebe-se do encanto de Moisés pela cozinheira e no final do seu 

pensamento, Elias revela ciúme e o receio de perder a sua privacidade com o 

irmão.  

O narrador, em todas as suas intervenções, faz uso de uma capacidade 

praticamente ilimitada, fornece-nos um conjunto de «informações que, do ponto 

de vista transcendente e algo totalitário do narrador, são necessárias para se 

compreender a economia da história» (Reis, 1996:175). Da focalização 

omnisciente utilizada globalmente pelo narrador, destacamos apenas o exemplo 

seguinte, que corrobora esta análise. Para compreendermos as relações 

conjugais entre as personagens de Nenhum Olhar e a incommunicabilidade entre 

os casais, o narrador, na sua omnisciência, relata-nos que o mestre Rafael e 

Salomão entraram em casa ao mesmo tempo.  

Não obstante, o narrador acrescenta ainda: «sentiram a sombra cobrir-lhes 

a pele de uma frescura, que era um incómodo para o mestre Rafael, e que era um 

conforto para Salomão, e voltaram a pensar em si próprios» (Peixoto, 2008:203). 

Todavia, o narrador intensifica a sua descrição ao associar as atitudes das 

respectivas esposas: «ao mesmo tempo, uma e outra pousaram o comer no 
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centro da mesa; ao mesmo tempo, uma e outra se sentaram» (Ibidem:203). O 

narrador reporta-se ao silêncio que pretendia denunciar afirmando: «ao mesmo 

tempo, Salomão e o mestre Rafael abriram a boca para dizer algo; e ao mesmo 

tempo suspenderam as palavras que não chegaram a dizer e engoliram a 

primeira colher de sopa» (Ibidem:203). 

Salientamos outra questão muito importante, que pretendemos sublinhar, é 

a que se prende com a atitude recorrente do narrador de intercalar as suas 

intervenções com parágrafos de outras personagens, por exemplo, na voz de 

José:  

Talvez que tenha levantado mal uma brisa e as folhas dos sobreiros tremam 

agora, como mãos de velhos. Sinto o meu corpo enxovalhado, a fazer os altos da 

terra; o meu corpo estendido, submerso nas ondas paradas da terra. Talvez os 

pássaros e os bichos tenham retornado agora, para me verem. Vejo o sol diante 

de mim, muito acima de mim, como um deus a circunscrever-me com raios de luz 

ou de morte. Penso. (Ibidem:16) 

Esta questão revela com transparência a penetração do narrador «por meio 

da focalização omnisciente, no espaço psicológico das personagens» (Reis, 

1996:176). É o que acontece com duas personagens, concretamente, José e o 

seu filho, por serem as personagens principais, à volta das quais gira toda a 

acção.  

Ao longo da história, regra geral, o narrador intercala a sua voz com a voz 

de outra personagem, realçando deste modo a importância da sua voz de 

narrador como elo de ligação18 entre as personagens. Sabemos que sempre que 

se fala em voz do narrador o que está em causa é o seguinte: 

                                                             
18 Existem apenas cinco excepções, das quais referimos apenas uma: da  página 70 à  página 91. 

Neste espaço de tempo, não há intervenção do narrador, todavia observamos a presença de três 

vozes: a voz de José que se manifesta duas vezes, a voz da mulher de José que se pronuncia o 

mesmo número de vezes e, por fim, a voz do velho Gabriel, que, na sua ancianidade, tem o 

privilégio de partilhar o seu pensamento três vezes. 
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Toda a manifestação da sua presença observável ao nível do enunciado narrativo, 

para além da sua primordial função de mediador da história contada; trata-se, 

então, sobretudo de atentar nas chamadas funções do narrador enquanto 

afloramentos mais ou menos impressivos de uma subjectividade que traduz 

específicos posicionamentos ideológicos e afectivos com inegáveis repercussões 

pragmáticas e semânticas. (Reis, 1996:422) 

Consideramos que se o narrador interrompe a sua descrição para dar 

ênfase a uma frase é porque ela encerra toda a estrutura psicológica das 

personagens (José e o seu filho), que está a descrever no momento, e desta 

forma fundamenta a sua narrativa.  

Para exemplificar, destacamos, entre outros pensamentos19, um deles pela 

sua importância, não somente de conteúdo mas sobretudo de estrutura narrativa, 

porque corresponde ao primeiro pensamento do filho de José (no livro II) sendo, 

identicamente, o mesmo primeiro pensamento de José, trinta anos antes (no livro 

I) 20: «talvez o céu seja um mar grande de água doce e talvez a gente não ande 

debaixo do céu mas em cima dele; talvez a gente veja as coisas ao contrário e a 

terra seja como o céu e quando a gente morre, quando a gente morre, talvez a 

gente caia e se afunde no céu» (Peixoto, 2008:138).  

 

 

 

 

                                                             
19 Há muitos outros parágrafos que intercalam as descrições do narrador, por exemplo: os 

parágrafos que reflectem os pensamentos de José, que se localizam nas páginas: 12, 16, 39,57 e 

61. Quanto ao filho de José, os seus parágrafos são identificados nas páginas 186, 202 e 203.  

20 Conforme a página 72, na qual se desenvolve este tema. 
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2 - Oscilações da visão e perspectiva 

 

A escrita ajuda a encontrar a 
ordem. Ajuda-me a não fechar portas sobre 

assuntos difíceis. Ajuda-me a descobrir 
uma série de coisas porque sou obrigado a 
pensar sobre esses temas e nesse 
processo aprendo muito sobre mim. 

José Luís Peixoto 

 

No livro Nenhum Olhar há momentos que são contados diversas vezes, 

como é o caso do casamento de José. Consideramos esta repetição discursiva 

como um procedimento crucial que rege a configuração discursiva da história. 

Como lembra Carlos Reis: «a quantidade de informação veiculada (eventos, 

personagens, espaços, etc.) atinge a sua qualidade, por traduzir uma certa 

posição afectiva, ideológica, moral e ética em relação a essa informação» (Reis, 

1996:165). Neste sentido, esta quantidade de informação e a forma como é 

veiculada proporciona ao leitor imagens distintas do mesmo episódio, «por força 

dos condicionamentos perceptivos e subjectivos que afectam as personagens 

cujos pontos de vista são representados» (Ibidem: 354). 

A situação que referenciamos, anteriormente, o casamento de José, foi 

contada quatro vezes, uma pelo narrador e as restantes, segundo a perspectiva 

individual de três personagens: Moisés, Elias e o velho Gabriel. Ora, estas 

duplicações são o traço constitutivo e essencial da obra. O livro I e o livro II são 

análogos no que respeita aos locais, mas as personagens vivem o mesmo 

desespero e solidão, independentemente de existirem trinta anos entre as 

gerações que os vivenciam. A duplicação da narrativa mantém a mesma 

coerência final, as personagens não têm força para resistir ao destino, não o 

contornam, não lutam, aceitam-no apenas, com uma vitimização constante e 

inércia emocional.  

O autor descreve quatro vezes o mesmo cenário, na voz do narrador e nas 

vozes das outras personagens, porque tem a pretensão de revelar diferentes 

visões sobre o mesmo assunto. Na opinião de Wayne Booth: «tous les livres que 
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nous lisons contiennent un dialogue implicitite entre auteur, narrateur, 

personnages et lecteur» (Booth, 1977:100). Neste sentido, o diálogo existente 

entre o narrador e as personagens existe porque cada qual fornece a sua própria 

versão do que observa. Por sua vez, o autor proporciona ao leitor, através deste 

discurso repetitivo, uma maior dimensão enunciativa da narração. Forçosamente, 

são quatro noções subjectivas e individuais de uma só cerimónia, esta repetição 

verificar-se-á imensas vezes21 com outros episódios. 

Distinguimos, nestas quatro vozes, quatro distintas posturas quanto ao 

mesmo cenário. Cada voz reporta-se somente ao que lhe desperta interesse, do 

seu ponto de vista pessoal e subjectivo, questão esta que se manifesta, como 

defende Wayne Booth, no seguinte: «les narrateurs qui livrent des «vues 

intérieures» de leurs personnages, diffèrent selon la profondeur et la direction de 

leur incursion» (Ibidem:110). Em Nenhum Olhar, o narrador é objectivo na sua 

descrição, mas na sua omnisciência permite que as restantes personagens se 

pronunciem subjectiva e intimamente. 

 Verificamos, que a partir da activação de diversos pontos de vista, de 

«várias focalizações, a articulação dialéctica de “visões do mundo” (do narrador 

ou das personagens da história), susceptíveis de ilustrarem os fundamentais 

vectores ideológicos representados na narrativa» (Reis, 1996:166) existe uma 

melhor percepção de cada tema narrado. Estas diferentes observações permitem 

ao leitor detectar a dialéctica entre o ver e o ser visto, o interior de quem enxerga 

                                                             
21 Esta repetição quádrupla verifica-se aquando do incêndio da serração do mestre Rafael 

(Peixoto, 2008:213,215,217,220) e no momento do encontro entre José e Salomão 

(Ibidem:132,138,156,187). A morte do velho Gabriel, por sua vez, é-nos relatada três vezes 

(Ibidem:231,235,238). As restantes repetições são simplesmente duplas no caso da morte do pai 

da mulher de José (Ibidem:23,25); a introversão da mulher de José (Ibidem:33,34); o casamento 

de Moisés (Ibidem:56,61); uma das tareias de José (Ibidem:75,79); o encontro entre José e o 

velho Gabriel, no qual este adverte para não voltar à vila (Ibidem:83,86); a morte de Moisés 

(Ibidem:101,109); o sofrimento de Elias (Ibidem:108,113) e, por fim, o trabalho da mulher de 

Salomão na casa dos ricos (Ibidem:149,151). 
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e o exterior vislumbrado. No seu conjunto, as diversas falas enriquecem o 

conteúdo da escrita e consecutivamente permitem que o leitor tenha uma noção 

abrangente da visão de cada personagem perante cada facto, lembrando que 

formamos todos um todo com individualidades distintas.  

Iniciamos com a voz do narrador, que se refere ao casamento de forma 

muito objectiva, utilizando pouco tempo e espaço para a descrição, empregando 

frases curtas e isentas de emotividade. Curiosamente, o narrador não refere uma 

única vez os irmãos e evidenciamos este detalhe porque os três restantes 

elementos focam-se, intensivamente, cada qual de forma divergente, nesta 

ligação fraterna. 

Por sua vez, Moisés é, das quatro vozes, o mais extenso na sua descrição. 

Expõe com pormenor cada acto efectuado na preparação do casamento, 

recorrendo inclusive a memórias passadas, quando menciona que o casaco que 

vestem foi a «última peça que o alfaiate fez antes de morrer» (Peixoto, 2008:46). 

Moisés acrescenta que o alfaiate não quis morrer sem lhes deixar um fato 

completo para cerimónias.  

Neste ambiente agradável, Moisés salienta a individualidade dos banhos 

tomados, por ele e por Elias, com dois alguidares, com ele e o irmão sentados em 

dois mochos, limpando-se, não obstante, à mesma toalha. Esta quantificação 

dupla, de dois mochos e dois alguidares, finaliza com a utilização de uma toalha 

apenas, aspecto este que, figurativamente, é o prenúncio de um futuro próximo. 

Entretanto, Elias receia perder a sua privacidade com o irmão, ou seja, na 

sua intervenção, ele denota um ligeiro receio face à cozinheira, que antevê como 

uma perda da sua privacidade, isto porque Elias repete três vezes a frase «e o 

meu irmão olhava-a enlevado» (Ibidem:51), sendo visível o incómodo que este 

olhar de Moisés provoca em Elias. Elias remata a sua fala com a particularidade 

de não existirem anéis para trocar entre os noivos, com enfado e ciúme: «isto o 

meu irmão não viu, porque já não tirava os olhos da cozinheira. Como se 

estivesse pegado a ela, e não a mim» (Ibidem:51).  
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Este desapego, esta separação são observados, identicamente, pelo velho 

Gabriel. No casamento de José, o velho Gabriel centra-se sobretudo nos irmãos, 

na admiração total de Moisés pela cozinheira e na reacção de desconfiança de 

Elias. O velho Gabriel descreve a roupagem exterior dos irmãos, metaforizando a 

ligação fraterna que, a partir daquele momento, se alteraria para sempre. Os dois 

irmãos, que ao olhar pareciam iguais, eram, no entanto, diferentes no seu modo 

de ver e naquele instante a sua duplicidade tornar-se-ia una, pois eram duas 

identidades num corpo só. Futuramente, após o casamento de Moisés com a 

cozinheira, podemos encarar que Elias perde a sua identidade e faz parte 

integrante daquele casamento, até à morte.  

Dito de outro modo, Elias acumula a identidade de Moisés e, desta forma 

desdobra-se, em simultâneo, na sua visão pessoal e na visão adquirida de 

Moisés, exemplificando o fenómeno da duplicação em Nenhum Olhar. O velho 

Gabriel, símbolo da experiência que os anos acumulam, apercebe-se desta 

mutação e regista-a: «o Moisés chegava-se à cozinheira e puxava o irmão 

consigo. Puxado como um peso morto por safanões que fingia ignorar, o irmão 

parecia compenetrado no casamento» (Ibidem:52). A metaforização dos irmãos 

siameses converge neste sentido, apesar de serem dois elementos diferentes 

concentrar-se-ão num indíviduo só, que casa, que é pai e que morre, como 

confessa Elias « estou morto, como se tivesse morrido na hora em que morreste, 

e preferia ter morrido contigo» (Ibidem:112,113).  

Noutro sentido, o elemento duplicador revela-se, identicamente, no 

conjunto das personagens: José e o seu filho, nos irmãos gémeos e nas duas 

mulheres entre as quais José se sente dividido, a sua mãe e a mulher de 

Salomão.22 Esta duplicidade regista-se, da mesma forma, na repetição de 

                                                             
22 Verificamos que ao longo da história o autor repete com regularidade a utilização da conjunção 

coordenativa aditiva “e”; através dos polissíndetos, o autor cria o efeito de repetição como se fosse 

uma condenação ad aeternum: «e o mundo acabou, e não ficou nada» (Peixoto, 2008:239,241).  
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expressões, por exemplo na voz da cozinheira, reportando-se à mulher de José 

[«essa com que ele se casou, essa com que ele se casou» (Ibidem:81)].23 O uso 

de polissíndetos tem a finalidade de salientar o foco de preocupação da 

personagem emissora da frase e desta forma o seu estado interior é destacado e 

melhor apreendido pelo leitor. 

Este estudo remete-nos para a questão da legitimidade comunicativa do 

olhar, no sentido de verificarmos qual a perspectiva de quem fala, quando o faz, 

qual a quantidade e a importância dessa intervenção. Para José Luís Peixoto, a 

escrita coloca-lhe «uma questão muito importante, que é a de ter alguma coisa 

para dizer. O indizível é muito maior do que o dizível. É preciso é acrescentar 

maneiras de dizê-lo. Dizê-lo de forma original» (http://www.oamador.com). Nesta 

perspectiva, observamos igualmente uma sinfonia de vozes das restantes 

personagens, que se intercalam entre si, duplicando a narrativa dos 

acontecimentos24, cujo objectivo é o enriquecimento do texto. A forma como se 

entrelaça a voz do narrador e das restantes personagens evidencia a forma 

original através da qual o autor pretende comunicar a sua mensagem. O discurso 

das personagens aparece inserido no discurso do narrador e, em Nenhum Olhar 

«várias vozes entrecruzam-se no texto narrativo e é justamente nessa alternância 

que se constrói a produtividade semântica do texto» (Reis, 1996:318).  

                                                                                                                                                                                         
23

 Transcrevemos outras repetições para melhor percepção da estratégia narrativa do autor: «e o 

meu irmão olhava-a enlevado» (Ibidem:51); «escuridão debaixo da escuridão debaixo da 

escuridão» (Ibidem:116); «um silêncio a repetir-lhe palavras, a repetir-lhe palavras, palavras, 

palavras» (Ibidem:137) e por fim «repetia o olhar e a respiração, o olhar e a respiração» 

(Ibidem:171).  

24
 Conforme a nota de rodapé da página 67, no qual se recorda a quantidade de vezes que a 

mesma acção é narrada, por diferentes personagens e algumas vezes com a conivência do 

narrador. 
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Para José Luís Peixoto, o universo ficcional que ele construiu, aquele 

mundo «que ali é criado, (…) é o fim de todos os caminhos, é o sìtio onde todas 

as relações chegam: ao entendimento do desamparo, à decepção, ao fim da 

esperança» (http://www.circuloleitores.pt). Portanto, se fizermos sobressair o 

conteúdo à forma, concluímos que esta repetição de factos pretende ser um 

avivar da mensagem, como defende José Luís Peixoto: «os homens e as 

mulheres têm a capacidade para alterar o seu destino. Sou uma pessoa bastante 

optimista e o facto de ter escrito um livro que dá uma visão um pouco pessimista 

do mundo é, também, uma provocação. É uma tentativa de levar as pessoas a 

pensarem. Estamos mesmo predestinados ao que quer que seja ou temos 

controlo sobre a nossa vida? Eu penso que sim, que temos controlo sobre a 

nossa vida» (http://www.circuloleitores.pt). 

 

3 - Frases estruturantes do texto 

 

Só se faz música a partir do 
silêncio e o silêncio é um som como outro 

qualquer. As palavras também têm música 
e têm ritmo e obedecem a uma 
musicalidade. Não só as frases como toda 
a estrutura do romance.  

José Luís Peixoto 

 

Analisemos, de seguida, os pensamentos das personagens que se 

repetem ao longo da narrativa, de formas diversas, desempenhando, 

paralelamente, funções distintas. No que reporta às frases estruturantes, 

identificamos uma frase principal e duas frases secundárias. No entanto, existem 

outras frases ou pensamentos que complementam as frases estruturais e 

enriquecem o texto. 

O primeiro pensamento que surge no romance Nenhum Olhar serve de 

incipit e «corresponde ao lugar de demarcação de uma fronteira, de certo modo 

separando esse mundo ficcional que vai ser representado, do mundo real em que 

se encontra o leitor» (Reis, 1996:199).  



72 

 

Consideramos esta frase «talvez o céu seja um mar grande de água doce e 

talvez a gente não ande debaixo do céu mas em cima dele; talvez a gente veja as 

coisas ao contrário e a terra seja como o céu e quando a gente morre, quando a 

gente morre, talvez a gente caia e se afunde no céu» (Peixoto, 2008:9) como um 

elemento estruturante principal da narrativa, que por sua vez favorece, 

igualmente, a introdução da história, contextualizando-nos num espaço no qual a 

inversão das situações predomina. É esse o sentido da frase de José, o 

protagonista do Livro I, no momento em que reflecte sobre o tempo, o ar quente e 

o céu e considera:  

Talvez o céu seja um mar grande de água doce e talvez a gente não ande 

debaixo do céu mas em cima dele; talvez a gente veja as coisas ao contrário e a 

terra seja como o céu e quando a gente morre, quando a gente morre, talvez a 

gente caia e se afunde no céu. (Ibidem:9) 

 Reconhecemos de imediato a noção de realidade invertida, na qual José, 

na sua confusão, se identifica sobretudo no que diz respeito a estas questões: a 

de andar em cima do céu, de ver as coisas ao contrário, de se afundar no céu. 

Todas estas expressões denotam a confusão mental e emocional que invade esta 

personagem e por sua vez, traduzem toda a dinâmica da narrativa e o estado 

psicológico geral de todas as personagens. 

Evidentemente, toda esta desordem mantém-se na geração seguinte no 

livro II, num efeito reflector de espelho e do tempo, projectando a mesma ideia, 

mas com resultados opostos. Isto é, este pensamento, que pai e filho 

compartilham, encontra-se no primeiro parágrafo da introdução da história, no 

livro I, antes de conhecermos as personagens e o enredo. No livro II, o mesmo 

pensamento surge-nos após identificarmos algumas pessoas e percebemos a 

existência de uma analogia entre a primeira história e a segunda. Todavia, o que 

difere entre elas é a inversão de papéis: o pai é o elemento traído e o filho é o 

elemento traidor. No entanto, pai e filho, com uma diferença geracional de trinta 
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anos, possuem as mesmas dúvidas, as mesmas incertezas.25 O filho de José 

repete a reflexão do pai da página nove, lembrando que:  

Talvez o céu seja um mar grande de água doce e talvez a gente não ande 

debaixo do céu mas em cima dele; talvez a gente veja as coisas ao contrário e a 

terra seja como o céu e quando a gente morre, quando a gente morre, talvez a 

gente caia e se afunde no céu. (Ibidem:138)  

Esta frase parece-nos o pilar de todo o texto, pelo seu contéudo indicador 

da inversão de papéis, desempenhados por duas gerações, no livro I e no livro II, 

como vimos anteriormente. Este método reprodutivo de frases, formuladas no 

silêncio da mente, de José e do seu filho, localizar-se-á ao longo do livro Nenhum 

Olhar. Acresce a esta característica discursiva, o destaque de algumas 

personagens em detrimento de outras, em função da sua relevância no texto. 

Estas são estratégias narrativas utilizadas pelo autor, no sentido de construir uma 

história com frases estruturais, que encerram temas basilares e que 

condencionam o decurso da história. Os pensamentos que se repetem destinam-

se a desenvolver um plano descritivo, a fim de criar no leitor efeitos concretos, 

como afirma Carlos Reis: 

As estratégias narrativas serão, pois, entendidas como procedimentos de 

incidência pragmática, accionados por esse sujeito (fictício) da enunciação que é 

o narrador, procedimentos que, condicionam directamente a construção da 

narrativa, se destinam a provocar junto do narratário efeitos precisos: da 

apreensão do peso relativo dos vários elementos diegéticos à constituição de 

pontuais reacções judicativas, da persuasão ideológica à demonstração de teses 

sociais, esses efeitos têm que ver directamente com o contexto periodológico em 

que eventualmente se situe a narrativa e com as suas dominantes temáticas, 

metodológicas e epistemológicas. Para atingir os objectivos que persegue, o 

narrador opera com códigos e signos técnicos-narrativos. (Reis, 1996: 144)  

                                                             
25 Segundo José luís Peixoto, «a intenção era mostrar os dois lados dessa questão» 

(http://www.circuloleitores.pt). 
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Como já tinha sido mencionado, após o estudo do texto, parece-nos existir 

uma frase estruturante e duas frases complementares. Desta forma, existe uma 

articulação da mensagem, entre estas frases, no que respeita à confusão da 

realidade com o caos, o qual por sua vez, parece integrar a desordem natural dos 

homens. Identificamos como uma das frases complementares a seguinte: «talvez 

os homens existam e sejam, e talvez para isso não haja qualquer explicação; 

talvez os homens sejam pedaços de caos sobre a desordem que encerram, e 

talvez seja isso que os explique» (Peixoto, 2008:30,89). 

Reportando-nos a esta frase complementar, verificamos que, 

paralelamente, José, no seu monólogo interior, confessa que não conhece os 

homens, que são para ele uma pequena parte do mundo. Sabe o que fazem e as 

razões porque o fazem, mas «saber isso é saber o que está à vista, é não saber 

nada» (Ibidem:89). A sua confusão é total, o seu raciocínio agita-se quando pensa 

«talvez os homens existam e sejam, e talvez para isso não haja qualquer 

explicação; talvez os homens sejam pedaços de caos sobre a desordem que 

encerram, e talvez seja isso que os explique» (Ibidem:89). Ora, José procura uma 

explicação para esta perturbação mental:  

Havia um sol dentro de um sol dentro de um sol no meu olhar, mas sei que para lá 

de mim e para lá da luz tão nocturna que me tornei, passou hoje uma noite, lá 

fora, no céu, lá fora, no quarto em que estou. (Ibidem:89) 

Contrariamente a José que, olhando para o sol, discorre sobre 

pensamentos profundos, a sua mulher ouve a mesma frase e outros pensamentos 

através de uma voz «que estava fechada numa arca» (Ibidem:30). Esta 

necessidade de ouvir a voz de terceiros deve-se a uma presença constante do 

silêncio na sua vida, por via do deficiente trajecto que percorreu com o seu pai, 

depois com o gigante e, finalmente, com José. Para a mulher de José, como para 

o marido, os seus pensamentos são uma procura, uma justificação para a sua 
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realidade, isto é, a frase, anteriormente citada26 vai ao encontro da 

desorganização emocional que a personagem sente e vivencia.  

Esta voz que vem da arca é, para a mulher de Salomão, um bálsamo para 

as suas feridas íntimas, uma justificação para os actos cometidos pelos homens 

que ela não compreende, nem assimila. A reforçar esta ideia, esta personagem 

acrescenta ainda: «não conseguia ignorar a voz que está fechada dentro da arca. 

Era a voz de um homem» (Ibidem:30). A presença dos homens na vida da mulher 

de José foi reduzida e trágica. Primeiramente, pela prematura ausência do seu 

pai, ela tornou-se «uma rapariguita magra, de uns dezasseis anos de fome» 

(Ibidem:23).  

Secundariamente, pela distância auto-imposta aos pares masculinos com 

quem privara, pela presença da força e pela constante do silêncio. Esta voz 

masculina da qual a vida a privou estava agora ali disponível só para ela, só tinha 

de a ouvir e a mulher de José fixava «o olhar nas ideias que ela erguia como se 

erguesse horizontes» (Ibidem:30). Esta voz que vem da arca assume um papel 

preponderante, porque verbaliza o que não pode ser dito, o que apenas se 

mentaliza e não se reproduz, como afirma Eni P. Orlandi: «é o silêncio que existe 

nas palavras, que as atravessa, que significa o não dito e que dá um espaço de 

recuo significante, produzindo as condições para significar» (Orlandi, 2001:128). 

Contudo, existe uma esperança, há uma demanda de uma solução, na segunda 

frase complementar:  

Talvez haja uma luz dentro dos homens, talvez uma claridade, talvez os homens 

não sejam feitos de escuridão, talvez as certezas sejam uma aragem dentro dos 

homens e talvez os homens sejam as certezas que possuem. (Peixoto, 2008:57)27 

No que respeita a certezas, José não tem certeza de nada, mesmo quando 

olha o sol de frente e junta todas as certezas. Para José «um homem sem 
                                                             
26 Sendo a frase citada a seguinte: «talvez os homens existam e sejam, e talvez para isso não haja 

qualquer explicação; talvez os homens sejam pedaços de caos sobre a desordem que encerram, e 

talvez seja isso que os explique» (Ibidem:30). 

27 Conforme página 61 e página 132, do livro em estudo. 
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certezas perde quase tudo de ser homem. É como o corpo sem a carne, é como 

as ideias sem o pensamento, um homem sem certezas. Um homem vazio de 

certezas» (Ibidem:69). Apesar de ter acreditado em tantas coisas, olhando para a 

sua mulher, para a sua pele branca, sente que se enganou, com a «luz e os olhos 

foscos das manhãs revividas» (Ibidem:70).  

Porém, no livro I, esta voz que vem da arca surge numa frase na  página 

trinta, que a mulher de José escuta e que posteriormente será José a formular 

mentalmente, na página oitenta e nove. A incompreensão perante os homens é 

comum a ambas as personagens, mas o que pretendemos salientar é o facto de a 

voz actuar como um elemento premonitório e de esperança, afinal talvez haja 

uma luz, talvez haja outro caminho sem ser a desordem e o caos. No livro II, esta 

voz, que vem da arca e que é ouvida pela mulher de Salomão, possui a 

particularidade de repetir, pela quarta vez,28 a primeira frase complementar:  

Talvez haja uma luz dentro dos homens, talvez uma claridade, talvez os homens 

não sejam feitos de escuridão, talvez as certezas sejam uma aragem dentro dos 

homens e talvez os homens sejam as certezas que possuem. (Ibidem:153) 

 A quarta repetição desta voz que está fechada dentro de uma arca 

amplifica esta esperança de luz, de ausência de escuridão nos homens. O receio 

desta realidade, do fim, da morte é imenso e o significado das palavras que a voz 

transmite somente é compreendido no final da narrativa, pela mulher de Salomão. 

Segundo esta personagem, que se sentada no corredor maior a ouvir a voz que 

estava fechada na arca, a voz falava de: 

Um dia infinito, uma noite eterna, um instante parado que não será um instante; e 

os assuntos grandes serão menores que os mais ridículos, e os assuntos grandes 

serão ainda maiores porque serão únicos. Isto que ouvi à voz que estava fechada 

dentro de uma arca não o entendi senão hoje ao acordar. (Ibidem:224) 

Nesse despertar, tudo lhe pareceu simples, como nos relata a mulher de 

Salomão: «a morte pareceu-me simples. Sob a manhã, sob a claridade a 

enganar-me de propósito, a morte pareceu-me um sofrimento igual ao de viver, 
                                                             
28

 Este pensamento foi pronunciado em Nenhum Olhar nas páginas seguintes: 57,61,132 e 153.  
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olhando um novo dia, sabendo tudo o que sei» (Ibidem:224). Este discurso 

repetitivo: 

Acontece em narrativas em que um evento é obsidiantemente mencionado pelo 

narrador, o que lhe confere o peso de um verdadeiro leitmotiv, ou naquelas em 

que certo incidente da história surge sucessivamente plasmado pela focalização 

interna de várias personagens. (Reis, 1996:354) 

A segunda frase complementar à frase estruturante (Peixoto, 2008:9,138) é 

sinónimo de fé e de esperança, que se repetirá três vezes, do seguinte modo: as 

duas primeiras, no livro I com José e a última no livro II com o filho de José. Esta 

frase29 é uma busca de soluções, de justificações para estes dois últimos 

elementos masculinos. No Livro II, parece-nos haver uma repetição kármica de 

pai para filho, que se transmite mentalmente através dos mesmos entendimentos, 

uma vez que o filho de José partilha o pensamento do seu pai:  

Penso: talvez haja uma luz dentro dos homens, talvez uma claridade, talvez os 

homens não sejam feitos de escuridão, talvez as certezas sejam uma aragem 

dentro dos homens e talvez os homens sejam as certezas que possuem. 

(Ibidem:57,61,132) 

Precisam ambos de uma justificação para a escuridão que os atormenta, 

as suas dúvidas, para os seus temores, de modo que as poucas certezas que têm 

possam ser definidas. Os homens pensam e estruturam frases mentalmente, 

conferindo-lhes um raciocínio abstracto. Em contrapartida, as personagens 

femininas ouvem os mesmos pensamentos através da voz, que está fechada 

numa arca. A voz que está fechada dentro da arca manifesta-se pela primeira vez 

à mulher de Salomão, repetindo o mesmo padrão que acontecera à mãe do filho 

de José, como se o fatum se repetisse, como veremos adiante. Também ela 

acabaria por passar muito tempo sentada diante da arca, tal como a mãe de José, 

                                                             
29

 A frase referenciada é a seguinte: «talvez haja uma luz dentro dos homens, talvez uma 

claridade, talvez os homens não sejam feitos de escuridão, talvez as certezas sejam uma aragem 

dentro dos homens e talvez os homens sejam as certezas que possuem» (Peixoto, 

2008:57,61,132). 
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ouvindo a sua voz. Esta voz transmite-lhe a mesma mensagem que José pensou 

(Ibidem:132) e que o pai deste pensou por duas vezes (Ibidem:57,61).  

O conteúdo da frase contrapõe a luz à escuridão numa visão de esperança, 

mas sempre com a dúvida, utilizando a palavra “talvez”, justificando o negrume no 

qual as três personagens, em situações distintas, se encontram: «talvez haja uma 

luz dentro dos homens, talvez uma claridade, talvez os homens sejam feitos de 

escuridão, talvez as certezas sejam uma aragem dentro dos homens e talvez os 

homens sejam as certezas que possuem» (Ibidem:153). Paradoxalmente, depois 

da audição deste pensamento, nessa tarde a mulher de Salomão conhece o filho 

de José, momento esse que preencherá, futuramente, a sua vida de incertezas.  

Além das duas frases complementares, outras frases se repetem com um 

misto de dor, de sofrimento, de castigo, de desespero, de silêncio e de morte. 

Estas repetições são mecanismos que «favorecem o desenvolvimento temático 

contínuo do texto, estabelecem um fio condutor no interior do espaço textual» 

(Reis, 1996: 67). Exemplos destas repetições são as orações, nas quais se realça 

a dor e o sofrimento, são as frases: «a dor existe para nos avisar de um 

sofrimento ainda maior» (Peixoto, 2008:167,169,173) e «talvez o sofrimento seja 

lançado às multidões em punhados e talvez o grosso caia em cima de uns e 

pouco ou nada em cima de outros» (Ibidem:33,39,42).  

A primeira frase supramencionada, sublinhando a dor, surge no contexto 

das caminhadas da mulher de Salomão para o seu trabalho. Na estrada do monte 

das oliveiras, a mulher de Salomão, como ela mesmo identifica, vagueia numa 

intersecção interior: «vejo-me vir na minha direcção. Vou para o monte. Venho do 

monte. Venho do monte e vejo-me a ir para o monte» (Ibidem:169). Nesta 

deambulação pedestre e emocional, ela apenas se vê, é uma figura que vai e 

vem, como um autómato. É uma visão diferente, pouco profunda, não lhe 

interessa aprofundar o olhar, o que interessa naquele momento é chegar a casa 

dos ricos, limpar o pó, varrer, abrir as janelas e sentar-se e ouvir a voz que está 

fechada dentro da arca. De todas as coisas que ouviu, reteve apenas uma à qual 

prestou mais atenção: «a dor existe para nos avisar de um sofrimento ainda 

maior» (Ibidem:169). Estas são as mesmas palavras que o filho de José repetirá, 
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em duplicado (Ibidem:167,173), perdido nos seus pensamentos e nas suas 

mortificações. 

No que se reporta ao sofrimento, no Livro I, José repete três vezes, apesar 

de o fazer em situações distintas, o seguinte pensamento: «talvez o sofrimento 

seja lançado às multidões em punhados e talvez o grosso caia em cima de uns e 

pouco ou nada em cima de outros» (Ibidem:33,39,42). José remata o já dito com 

as seguintes questões: «ainda que o peso no meu peito seja custoso, qual é o 

peso do abismo? Ainda que me sinta um cego a crescer sem olhos para um 

precipício, tenho de me levantar desta cama» (Ibidem:42). Após muitas reflexões, 

conclui o seguinte: «mesmo que seja para sofrer sofrer, tenho de ir de encontro 

aquilo que serei, por ter sido isto e não poder fugir, não poder fugir de me tornar 

alguma coisa» (Ibidem:43). Note-se a repetição da palavra sofrer e de não poder 

fugir. É uma aceitação cabal do seu destino, já que a personagem não hesitando 

em questioná-lo vai ao seu encontro. 

Não obstante, ao longo destes sofrimentos e dores, ao qual o castigo é 

inerente, José pensa: «se o castigo me condena se fechar em mim, se aceitar o 

castigo que chega e o guardar, se o conseguir segurar cá dentro, talvez não tenha 

de suportar novos julgamentos, talvez possa descansar» (Ibidem:14). Novamente, 

este é mais um pensamento de autocomiseração partilhado por José que, 

actuando como o seu reforço pessoal, serve para convencê-lo que a vida é 

mesmo assim: «penso: um castigo é a vida, um castigo sem falta ou pecado, um 

castigo sem salvação; a vida é um castigo que não se impede e que não se 

consente» (Ibidem:72).  

Como sempre que algo perturba ou preocupa José, ele partilha os seus 

pensamentos com o leitor. Segundo o narrador que descreve os seus desejos, ele 

«pensou que gostava que o mundo não fosse uma queda: onde se desce cada 

vez mais, cada vez mais próximo do fundo, cada vez mais longe da luz, 

irreversível» (Ibidem:121). Na eminência da sua morte, José faz afirmações que 

retratam o seu raciocínio [«penso: um homem é um dia, um homem é o sol 

durante um dia» (Ibidem:126)] e algumas conclusões perante a finitude das coisas 

«penso: sempre e nunca mais são o mesmo lugar» (Ibidem:127). 
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Todavia, todo o contexto onde se insere a história, todo o castigo, 

cabalmente aceite e reconhecido, desencadeia sentimentos de silêncio e de 

desespero. O filho de José medita o seguinte: «o lugar dos homens é uma linha 

traçada entre o desespero e o silêncio» (Ibidem:199,202). Para o filho de José, 

perante tanta incerteza, só lhe resta a consolação da ausência de si, segundo 

cogita: «talvez eu já não seja este corpo que me tornei, talvez eu já não seja esta 

forma dentro deste corpo, talvez eu seja eu já morto só a sofrer, sem vontade, só 

à espera da morte que nunca chegará» (Ibidem:186). 

De forma oposta ao incipit, localizamos o explicit que, «entendido como 

acabamento formal do texto narrativo, conclui também o seu desenvolvimento 

semântico e estabelece a fronteira que, no termo final, o separa do mundo» (Reis, 

1996:156). O romance Nenhum Olhar finaliza com o filho de José, o qual exprime 

mentalmente um pensamento que assinala o final da história. Numa frase que 

condensa toda a história e que a converge para um desfecho apocalíptico, o filho 

de José conclui «não existir, ser o esquecimento de alguém esquecido para 

sempre, morrer muitas vezes morto» (Peixoto, 2008:237). 

 

4 - Ambiguidade do olhar 

Nenhum Olhar é um texto 

bastante mais completo, que lança mais 
temas e com a sua escrita também reflecti 
sobre uma série de coisas. Depois de o 

escrever já não era a mesma pessoa de 
antes.  

José Luís Peixoto 

 

A ambiguidade que caracteriza do romance surge de imediato no título do 

livro Nenhum Olhar. A quem diz respeito a ausência do olhar? Às personagens? 

Dirigir-se-á esta ausência a ser superior ao universo ficcional? O pronome 

indefinido (nenhum) transporta-nos para um vazio desprovido de objectividade e 

esta imagem de ausência de visão, de cegueira reproduzida no livro, é ambígua, 

remetendo o autor ao leitor a sua livre interpretação. 
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Em certas circunstâncias, a ambiguidade pode transformar-se num 

importante recurso estilístico, na construção do sentido do texto, provocando 

intencionalmente um efeito polissémico. Nesta narrativa não é propriamente a 

linguagem conotativa que impele o leitor a uma dupla leitura, dado que a 

linguagem é clara e corrente. É sobretudo a cegueira e o silêncio do discurso, que 

não é claro, que é ambíguo, que se corresponsabilizam por essa duplicidade. 

Existem algumas questões por elucidar, por exemplo, aquelas que dizem respeito 

à morte da prostituta cega e da filha e à razão pela qual no final do romance, tudo 

desaparece, tudo finda. Parece-nos que José Luís Peixoto utiliza esta técnica, a 

da ambiguidade porque considera que: 

O leitor é quase sempre um autor ele próprio. É ele que dá significado às palavras 

e por isso até acho muito interessante quando as pessoas me vêm apontar coisas 

que não eram minha intenção, mas que de facto estão lá. E há muitas coisas que 

foram minhas intenções e que nunca ninguém referiu, e no entanto também lá 

estão. Se calhar alguém reparou nelas ou ainda vai reparar. Tudo o que um leitor 

leia num livro é legítimo porque nessa fase o leitor é tudo, é ele que faz o livro. 

(http://citador.weblog.com.pt)  

Nesse sentido, o autor não esclarece totalmente as questões centrais da 

narrativa, presenteando o leitor com a liberdade pessoal da sua interpretação. 

Existe ambiguidade na relação de José e da sua mulher, porque se, no início, 

José andava com a cegueira de a ver e até apontava tudo num caderno, mais 

tarde tem apenas um desejo, que se traduzia em «esperar e (a) desejar um 

futuro, em cada dia (a) desejar o dia seguinte» (Peixoto, 2008: 58). Apesar deste 

único desejo, José não resiste ao sofrimento da sua vida e, no final da primeira 

parte do romance, suicida-se, considerando ainda que a sua morte «não é nada 

na ordem implacável do mundo» (Ibidem: 58). 

De forma similar, poderá existir ambiguidade no olhar do leitor, aquando da 

explicação dúbia da cegueira da prostituta cega e isto porque o tipo de vida desta 

personagem é explicada pelo narrador. Segundo ele, a prostituta «fazia favores 

por não poder fazer mais nada» (Ibidem:59). Sabemos que ela «herdara a 

cegueira e o ofício da mãe, que herdara da avó, que herdara da bisavó» 
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(Ibidem:161), o que não sabemos é como a cegueira era transmitida de geração 

em geração. Será a cegueira uma justificação para os favores realizados pelas 

prostitutas cegas ou será a venda do corpo entendida como uma forma de 

cegueira? 

A ambiguidade do olhar da escrita de José Luís Peixoto, no seu livro 

Nenhum Olhar, incide principalmente na identificação dos binómios que imperam 

em toda a história. Esta presença de contrários relembra ao leitor as duas 

perspectivas de diversas questões, ou seja, na análise de um binómio gera-se um 

todo que se funde num equilíbrio, esta estabilidade, esta que no entanto, não se 

encontra em Nenhum Olhar.  

Nesta questão dos binómios destacamos dois, pela sua exuberância e 

constância em toda a obra, a escuridão versus a luz e sol e a vida versus a morte. 

Poderíamos considerar esta presença de binómios como metáforas da vida real, 

isto porque estes temas estão bastante presentes na vida real.30 A ambiguidade 

destes temas é uma constante na humanidade, são assuntos que nos são 

próximos e com os quais lidamos frequentemente. A gestão entre eles é a que 

nos fornece a tão desejada harmonia.  

Se, por ventura, estes antónimos estão presentes no texto, eles servem 

apenas para determinar o conflito que as personagens sentem, não para criar 

harmonia. Elucidando, no que respeita à escuridão31 versus a luz e o sol32, o 

                                                             
30

 Na vida real lidamos com diversos binómios: a noite e o dia, as dúvidas e as certezas, a vida e a 

morte, o bom e o mau, o bem e o mal, o medo e a esperança, a verdade e a mentira, entre outros. 

Toda esta duplicação nominativa existe e é perante ela que procuramos definir-nos como seres 

humanos. 

31 O tema da escuridão abrange todo o livro e está mencionado imensas vezes.Dada o seu 

carácter extenso, localizamos apenas as  páginas seguintes, 69, 72, 80, 82, 91, 102, 104, 105,106, 

107, 111, 116, 121, 124, 127, 154, 155, 194, 197, 199, 223 e 236.  

 

32 No que respeita ao tema da luz ou do sol, ele está de igual modo presente nas seguintes  

páginas: 14,70,80,84,85,106,117,121,123,131,146,155,167,168,199 e 203. 
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velho Gabriel enquanto caminha pela planície, recorda o pai de José moribundo e 

medita na «planície nocturna da morte. Nocturna, mesmo que o dia seja tudo isto, 

esta luz indefinida a definir coisas» (Ibidem:85). A noite escurece a planície e 

apesar de ser dia, há uma espécie de sobreposição dos dois conceitos, a qual 

nos remete para uma terceira realidade, a eternidade, tal como defende o velho 

Gabriel: «esta planície profundamente triste, enterrada na sua própria eternidade» 

(Ibidem:85). 

É ainda de sublinhar a clareza do velho Gabriel perante o sol que o aquece 

e que traz com ele uma fatalidade, que é a própria vida. O velho Gabriel na sua 

sabedoria de ancião, com os seus cento e cinquenta anos, lembra que,  

Para quem sabe conhecer, este calor é soturno. Este sol intenso é um afago 

fúnebre na pele. Esta luz é a vida, ela própria, a consumir-se. Para quem sabe 

conhecer, este verão imenso é negro: negro atrás da luz, negro atrás do sol, 

negro atrás do calor. (Ibidem:154)  

Só neste excerto defronta-se a escuridão e a luz, o que é um processo 

recorrente no autor. Observemos, assim, a personagem de José que, no seu 

labiríntico pensamento, discorre: «torturavam-me monstros moldados no escuro 

do sol a cegar-me» (Ibidem:89). A oposição entre escuridão e claridade é 

complementar, não no sentido de estabelecer um equilíbrio como dissemos, mas 

para intensificar a luta interna da personagem. 

Quanto ao binómio sobre a vida versus a morte, o mote é fornecido por 

José Luís Peixoto, pois segundo o autor «tentar saber algo sobre a morte é tentar 

saber algo sobre a vida» (http://citador.weblog.com.pt). É nesta sequência que 

vida e morte estão interligados, porque uma não existe sem a outra e ambas 

estão presentes em toda a obra.  
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De uma forma evidente, a morte33 é referenciada desde o começo na 

história. Imediatamente, no primeiro parágrafo, a palavra morrer insere-se num 

contexto de uma imagem referenciada à tarde, que serve de prelúdio ao 

desenrolar da narrativa. De seguida, referencia-se a morte da mãe de José e 

posteriormente é o pai de José que falece. É-nos, igualmente, narrada 

detalhadamente a morte de Moisés e Elias, finalizando o primeiro livro com o 

suicídio de José. No livro II, lemos a morte da prostituta cega e da filha e o 

consequente suicídio do mestre Rafael, e o texto encaminha-se para um 

apocalipse onde tudo fenece, num crescendo constante para terminar numa 

apoteose de extinção. E, como refere o narrador no que respeita à morte de Elias, 

«morrer foi a fronteira insuportável de uma exaustão em tudo. Um silêncio 

demasiado. Uma falta demasiada» (Peixoto, 2008:115). Esta frase é aplicável a 

todas as personagens, porque morrer foi a exteriorização de uma morte interna 

que as consumia e as acompanhava nas suas vidas e que condensava toda a sua 

postura no enredo. A ambiguidade do olhar reflecte-se, similarmente, neste 

romance na questão dos nomes próprios. Apenas os homens têm nome, sendo 

as mulheres conhecidas pela sua afinidade conjugal, pelo seu desempenho 

profissional ou pelo seu estado mental. Exemplificando, temos a mulher de José, 

a irmã de José, a mulher de Salomão, a cozinheira, a prostituta cega e a louca da 

rua da palha. Além de estarem envoltas num ambiente repleto de incertezas,  

                                                             
33 O tema da morte está presente nas páginas: 36,46,65,67,69,73,76,78,82,85,89,90,103,108,111, 

112,115,145,146,173,183,197,198,202,209,211,212,219,221,224,229,231,234,236,239e 240.  

34
 José, a determinado momento da história, sente dúvidas quanto à sua paternidade, tal como o 

narrador afirma: «uma vez, uma vez só, chegou ao ponto de pensar e se o menino não é meu 

filho?, mas sentiu um poço muito fundo no peito, um poço demasiado fundo de tanto medo, e logo 

a seguir pensou não pode ser verdade» (Ibidem:120).  
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quanto à sua sinceridade e comportamento34, as mulheres são personagens que, 

não tendo nome, podem representar qualquer mulher. Todavia, não podemos 

esquecer que a história se passa num ambiente rural, no qual impera uma 

mentalidade particularmente masculinizada e, como tal, pouco sensível à 

individualidade das mulheres. Contudo, os nomes masculinos têm semelhanças 

com nomes bíblicos, o que aumenta, consideravelmente, a diferença entre os 

géneros. Eventualmente, com esta atitude, o autor pretendeu denunciar nesta 

realidade ficcional, o retrato de algumas micro-sociedades onde a mulher não 

possui identidade. Nesta perda de identidade as mulheres perdem-se nos 

meandros da narrativa, sendo apenas personagens secundárias. 

 

5 - A religiosidade, o destino e o fantástico 

 

O nascimento de um romance é 

um pouco como o nascimento de uma 
árvore. Parto do tronco, a ideia essencial, 
depois há uma série de outras ideias que 

vão surgindo um pouco como os ramos. 
Pode ter ramos mais grossos ou finos 
consoante a importância das histórias no 
enredo em geral. 

José Luís Peixoto 

 

Identificamos uma relação discreta, mas presente, do livro Nenhum Olhar 

com a religião, mas, no entanto, esta informação não foi explícita por parte do 

autor, tendo apenas uma conotação intencional e libertando dessa forma os 

leitores para as mais variadíssimas interpretações.  

                                                             
34 Cont

. Noutra passagem, com o mestre Rafael, a dúvida instala-se, analogamente, e sabemo-lo 

pela voz do narrador «e, pela primeira vez, uma voz dentro dele disse-lhe ela faz favores a tantos 

homens, perguntou-lhe e se o filho não é meu? E logo após, sem um instante mediador, teve 

vergonha da sua fraqueza» (Ibidem:164). Contudo, o mestre Rafael esqueceu as suas dúvidas no 

momento em que ia ser pai. Mais tarde, na solidão da noite, depois de deixar a sua casa com a 

mulher e a sua filha defuntas, ao pensar na sua filha o mestre medita «foste a minha certeza e 

perdi-te» (Ibidem:211). 
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Saliente-se que, sem excepção, todas as personagens são detentoras de 

nomes bíblicos. Exemplificando, iniciamos com o nome de José (como o esposo 

de Maria e pai adoptivo de Jesus) nome este que está presente em ambos os 

livros, em cenários similares, embora com comportamentos distintos. No livro I, 

reconhecemos uma extraordinária parecença da sagrada família com José , a 

mulher de José e o seu filho bebé. 

 Por outro lado, as personagens Moisés e Elias, os irmãos siameses, 

possuem ambos nomes de profetas; as personagens Gabriel e Rafael detêm 

nomes de arcanjos do Senhor; Salomão, por seu turno, tem o nome do rei a quem 

é atribuìdo a autoria do livro “O Cânticos dos Cânticos”. Esta aproximação aos 

nomes bíblicos é extensível aos espaços em que se movimentam as 

personagens. Por exemplo, temos a casa dos ricos, que pertence ao doutor 

Mateus35 e, finalmente, Judas36, que dá o seu nome à taberna onde os homens 

da vila se reúnem, na qual o gigante e o demónio provocam José no primeiro livro 

e , no segundo, o demónio atenta contra Salomão. 

No contexto sagrado, identificamos os binómios a voz da arca versus a 

aliança da consciência e, ainda, o binómio do vinho versus sangue. A voz que 

vem da arca remete-nos para outro tempo, outra dimensão, outro livro. A 

intertextualidade que se identifica com a Sagrada Escritura parece-nos evidente.  

Na leitura de Nenhum Olhar, existe uma voz que vem de uma arca. Se 

estabelecemos uma analogia com a arca de Noé e com a voz de Deus, 

verificamos que se estabeleceu uma aliança, entre Deus e o seu povo: «dirigindo 

a Noé, Deus disse: Esse é o sinal da aliança que estabeleci entre Mim e todas as 

criaturas existentes na Terra» (Gn 9,17).37  

                                                             
35

 Um dos doze apóstolos de Jesus Cristo: Mateus, o publicano. 

36
 Um dos doze apóstolos de Jesus Cristo: Judas Iscariotes, que foi quem o traiu.  

37 Deus celebrou diversas alianças com o seu povo, com Adão e Eva, com Nóe, com Moisés, com 

Isaias, com Oseias e, finalmente, com o seu filho Jesus Cristo. 



87 

 

Similarmente, a voz que vem da arca, com a reprodução e a verbalização 

dos pensamentos, estabelece uma aliança com cada personagem que a ouve, 

concretamente, com a mulher de José e a mulher de Salomão. Desta forma, 

interliga-as numa aliança conjunta, numa consciência contígua que as encaminha 

para o mesmo desfecho final, o fim do mundo, o apocalipse, o fim de tudo. O 

autor assume, deste modo, uma função divinizadora para com estas 

personagens, através desta voz que vem da arca. Porém, actua de uma forma 

fatalista, considerando que as palavras utilizadas são, maioritariamente, caos, 

desordem, sofrimento, escuridão, dor e noite. Deste modo, anteve-se um 

desfecho apocalíptico, contrariamente a Deus que, no estabelecimento das suas 

alianças com os homens, ofereceu sempre novas oportunidades, procurando 

sempre a salvação da humanidade.  

A última aliança que Deus fez com o seu povo foi com o seu filho feito 

homem. Além disso, foi selada com o seu próprio sangue, com seu sacrifício 

voluntário, com a sua morte expiatória: "Isto é o meu sangue, o sangue da nova 

aliança, que é derramado por muitos, para remissão de pecados" (Mateus 26,28). 

Nesta sequência, vamos de seguida comparar e analisar a afinidade existente 

entre o vinho e o sangue, em Nenhum Olhar, no qual as relações entre as 

personagens provocadas pelo demónio são sempre acompanhadas por dois 

copos de vinho. 

No Livro II, a frase «cruzámos o olhar. Um copo de tinto. Pousei o copo 

vazio no balcão. E, naquele momento isolado, fez-se um silêncio de temor» 

(Peixoto, 2008:136), contextualiza-nos na venda de Judas, onde esta partilha de 

vinho se realiza. Este silêncio é provocado pela presença do demónio que vem, 

tal como fez com José, perturbar Salomão. Salomão sente o calor da presença do 

demónio, o seu sorriso e o seu olhar. Estes dois elementos, o sorriso e o olhar, 

intersectam-se e estão sempre associados, como diz Salomão «olhando-me e 

sorrindo com os olhos. (…) os homens olhavam-me. Olhando-me, olhando-me, 

sorrindo, perguntou onde está a tua mulher que não a tenho visto» (Ibidem:136). 

O demónio utiliza a mesma expressão, que já usava com José somente para 

instalar a dúvida e a desconfiança em Salomão.  
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Para Salomão, «o silêncio era a asfixia antes de morrer (Ibidem:136). 

Naquele momento, os homens olhavam-no «assombrados e mudos» (Ibidem:136) 

e o diabo olhava Salomão, sempre sorrindo, continuando as suas provocações, 

acompanhando-as com dois copos de tinto. O demónio convidava quer José quer 

Salomão a beber sempre em conjunto com ele numa aliança de sangue, se 

estabelecermos uma analogia com o sangue de Cristo. 

Ao beberem em conjunto, José e Salomão celebravam um pacto satânico 

com o próprio demónio, que resultará na morte de ambos. Esta partilha de vinho 

converter-se-á numa comunhão entre as personagens e o demo, mas num 

sentido destruidor, considerando que tudo finalizará em morte. Ao beberem em 

conjunto com o diabo, José e Salomão bebiam o seu sangue, a sua alma. 

Segundo outra perspectiva das sagradas escrituras que deve ser considerada no 

livro do Génesis Deus dirige-se a Noé nestes termos:  

Tudo o que se move e tem vida servir-vos-á de alimento; dou-vos tudo isso como 

já vos tinha dado as plantas verdes. Somente, não comereis a carne com a sua 

alma, o sangue. Ficai também a saber que pedirei contas do vosso sangue a 

todos os animais, por causa das vossas almas; e ao homem, igualmente, pedirei 

contas da alma do homem, seu irmão. (Gn 9, 3-5) 

Ora, a intertextualidade com o acto de beber descrito pelo narrador: [«o 

demónio disse dois copos de vinho» (Peixoto, 2008:122)] e por Salomão [«bebi 

um copo de tinto» (Ibidem:233)], remete-nos para as palavras de Jesus: 

Em verdade vos digo: Se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não 

beberdes o Seu Sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e 

bebe o meu Sangue tem a vida eterna e Eu ressuscitá-lo-ei no último dia. Porque 

a Minha carne é, em verdade, uma comida e o Meu sangue é, em verdade, uma 

bebida. Quem come a Minha carne e bebe o Meu sangue fica em mim e Eu nele. 

(Jo 6, 54-57) 

Noutro contexto, José mergulha a mãos no tanque, esperando que a água 

limpa o alivie, «olhando-as longamente como se esperasse que fossem libertar 

algo, como se estivessem sujas de sangue» (Peixoto, 2008:91). A água, símbolo 

de vida, de nascimento e renascimento serve para nela José lavar as mãos, no 
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seu íntimo sujas de sangue. O sangue pode significar tormento se vem de 

sofrimento ou pode significar salvação veja-se o sangue de Cristo, derramado por 

nós para a nossa salvação. Estão sujas de sangue, as mãos de José, do seu e da 

sua mulher e ele lava o rosto, uma, duas vezes e nem com a água sentiu «o 

fresco que esperava, não se sentiu despertar ou nascer. Não enganou o cansaço 

com a água fresca e limpa» (Ibidem:91).  

Este acto de lavar as mãos lembra-nos Pôncio Pilatos que, sentindo-se 

impotente perante o tumulto da multidão, que queria crucificar Cristo, solicitou 

água para lavar as mãos e disse: «estou inocente do sangue deste justo. Isto é 

convosco» (Mt 27,24-25). Será que desta forma José se descarta da 

responsabilidade e do peso que carrega? Ou seja, da culpa de não ser capaz de 

libertar a sua mulher dos assédios do gigante, ou a vergonha de não ser 

suficientemente forte para derrotar o gigante, quando este confronta José? 

Todavia, as semelhanças identificadas entre o livro Nenhum Olhar e a 

Bíblia Sagrada, nesta narrativa de José Luís Peixoto promovem uma verdadeira 

provocação ao apresentar-nos o demónio como o elemento que unia os casais. O 

sacramento do matrimónio é totalmente invertido na sua sacralização. 

Identificamos diversas38 menções ao livro sagrado, mas para finalizar esta 

questão anotamos uma frase que se eleva pelo seu conteúdo carismático, ou seja 

a ressurreição, o triunfo da vida sobre a morte, que no livro simplesmente não 

acontece porque é a morte que conquista o lugar da vida. José levantou-se, numa 

manhã igual a tantas outras, saiu à rua e depois de respirar profundamente, 

cogitou que aquela manhã era «óptima para se ressuscitar» (Peixoto, 2008:91). 

Acrescentamos, ainda, que nem os fetos sobreviviam, sendo a morte 

gerada no ventre materno. Desta forma, o autor, na sua omnipotência literária, 

                                                             
38 Em Nenhum Olhar reconhecemos múltiplas referências à Bíblia, veja-se a flagelação do filho de 

José (Peixoto, 2008:156); o monte das oliveiras (Ibidem:56,93,169); a cadela que profetiza 

(Ibidem:63); a alusão ao inferno (Ibidem:230) e a idade avançada da cozinheira quando concebeu 

(Ibidem:62), recordando a prima da Virgem Maria que gerou São João Baptista. 
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parece assemelhar-se a um ser superior, a Deus por exemplo, «que dá a morte e 

a vida, leva à habitação dos mortos e tira dela» (1.ºSam,2-6). 

No que respeita ao estudo do destino como fatalidade, ressalvamos que 

toda a acção tende para um estado final físico das coisas, das pessoas. Como um 

fado, tudo findou, acabaram-se as certezas, as sombras, as cinzas, os gestos, as 

palavras, o amor, o lume, o céu, os caminhos, o passado, as ideias, o fumo, o 

sorriso, a esperança e não ficou «nenhum olhar» (Peixoto, 2008:241). A fatalidade 

é determinada pelos acontecimentos que condicionam e encaminham a história, 

num sentido só, rumo ao vazio.  

Como um destino inevitável, numa adversidade pertinaz, as personagens 

caminham no fundo dos seus olhares, no monte, sozinhos, manipulados numa 

solidão profunda (Ibidem:231,235). Salientamos que este fado é alheio às 

personagens, mas é, de igual modo, cabalmente aceite, e pode ser fundamentado 

com as palavras de José: «não escolhi este destino39. Escolhi estradas 

desconfiando que todas eram a mesma. E todas eram a mesma» (Ibidem:71). Um 

aspecto relevante é a linguagem, a mesma que dá substância às personagens e 

que parece também restringi-las, desgastá-las, pois «a certeza é feita de muitas 

dúvidas, uma certeza40 é feita de mil vezes mil dúvidas, e uma dúvida é o pior 

pensou José» (Ibidem:120). 

A seguir à temática do olhar e do silêncio, o tema da morte predomina no 

texto, parecendo-nos que «a morte é o retorno ao segredo do silêncio» (Smedt 

2006: 170), fechando-se deste modo um círculo e uma vivência repleta de silêncio 

e de olhares mudos. A morte é parte integrante do destino das personagens, tal 

como o nascimento. Numa envolvência de desgraça três fetos morrem, o filho que 

a mulher de José concebe com o gigante, a filha da prostituta cega e o filho da 

mulher de Salomão. Como ela nos diz, «olhei a minha barriga, o meu filho que 

                                                             
39 Para José o destino é algo que não se pode evitar, para ele é uma «condenação certa» por 

existir (Peixoto, 2008:71). 

40
 A única certeza que José teve foi o seu desejo de querer, para si, para a sua mulher e para o 

seu filho, «um idílio impossível, sem a culpa que não se pode evitar» (Ibidem:71).  
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não nascerá. A morte pareceu-me simples» (Peixoto, 2008:224). A visão simplista 

desta personagem perante a morte contrasta com a profundidade do pensamento 

de Elias, no momento da morte de Moisés. Segundo Elias, «para cada um existe 

uma morte e essa morte que é diferente de homem para homem, como é 

diferente a vida, faz-nos caminhar entre tudo o que é negro para nós, entre toda a 

solidão, gritando para ninguém tudo o que podemos amar» (Ibidem:111). 

Esta noção de negridão, de escuridão está sempre presente. Neste 

sentido, José, na totalidade da sua angústia, próximo do momento em que 

colocará termo à sua vida, pensa naqueles que ama e considera: 

Morto, assistirei ao negro absoluto que nenhum homem pode suportar em vida. 

Nenhuma luz, nenhuma luz. Nunca nenhum homem suportou a escuridão sem 

nenhuma luz. E é para isto que tenho de caminhar. E pouco metros me separam 

da lonjura imensa desse sítio. Sofrer será a continuidade de sofrer. A vontade que 

nunca tive, não terei. E os meus passos já não são meus, nunca foram. Tudo é 

último. (Ibidem:127) 

Esta fatalidade, este infortúnio acompanha, similarmente, o mestre Rafael 

na sua dor face à morte da prostituta cega e da sua filha. Ele sente «a dor: um 

silêncio de sentido sobre todos os gestos, um abismo a calar o significado de 

todas as palavras, um véu a tornar o tempo inútil» (Ibidem:210). 

Para finalizar a temática do destino e da fatalidade, vejamos como a mulher 

de Salomão, na sua última intervenção como personagem, coloca a questão e o 

desespero do final de tudo e de todos: «sei agora, o fim e o desespero são a 

serenidade de uma solidão eterna e irremediável, são uma mágoa que é um 

sofrimento eterno e irremediável, tudo é eterno e irremediável, são o silêncio de 

quem chora sozinho uma noite infinita» (Ibidem:230).  

O derradeiro assunto deste ponto é a exploração do fantástico. 

Etimologicamente, a palavra fantástico41 deriva do latim phantasticu, significa tudo 

                                                             
41

 Segundo o parecer de Tzvetan Todorov a sua definição é «le fantastique, c’est l’hésitation 

éprouvée par un être qui ne connaît que les lois naturelles, face à un évenement en apparence 

surnaturel» (Todorov,1970:29). 
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aquilo que pertence ou é gerado pela fantasia, algo que não é do domínio do real 

e é criado pelo imaginário. No entanto, o que nesta obra nos aparece como 

fantástico detém, novamente, alguma intertextualidade com as Sagradas 

Escrituras. 

Por exemplo, o gigante, que estupra repetidamente a mulher de José, pode 

encontrar-se no livro do Génesis: «naquele tempo, havia gigantes na terra e 

também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e delas 

tiveram filhos. Foram esses os famosos heróis dos tempos remotos» (Gn 6,4). 

Referenciamos ainda o gigante Golias que, no seguimento da descrição do 

primeiro livro de Samuel, media «seis côvados e um palmo» (1.º Sam 17,4), ou 

seja, media dois metros e noventa centímetros. Outra questão pertinente é a 

idade exagerada de duas personagens que, parecendo algo irreal enquadrado 

nos parâmetros da realidade que vivemos, reclama, novamente, a 

intertextualidade com a Bíblia. A cozinheira, no parecer do velho Gabriel, teria 

mais de cem anos (Peixoto, 2008:147) e o velho Gabriel finalizaria a sua vida com 

cento e cinquenta anos (Ibidem:231). De igual modo, identificamos algumas 

idades exacerbadas na Bíblia: «Noé tinha seiscentos anos quando o dilúvio caiu 

sobre a terra» (Gn 7,6).  

Regressando ao tema do fantástico, recordamos que a leitura de algo 

fantástico provoca no leitor uma estranheza e uma hesitação que se ancora numa 

determinada incredulidade. Frente ao exposto, Tzevtan Todorov defende que 

«l’hésitation du lecteur est donc la premiére condition du fantastique» (Todorov, 

1970:36).  

É desta hesitação que falamos aquando da leitura do seguinte fragmento 

acerca do velho Gabriel: 

Quando chegou a meio do caminho, sem que o velho Gabriel desse fé, um ciclone 

de pássaros agitava-se no céu sobre ele. Todos os pássaros que sobrevoavam a 

vila e os campos em redor da vila, juntaram-se naquel pano pontilhado de negro, 

sustido por milhares de corpos frágeis e por um restolhar de asas. O velho Gabriel 

continuava cego na sua vontade quando avistou a primeira casa da vila. Nesse 

momento, os pássaros todos desceram sobre ele e, apesar da resistência de pés 
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e braços, todos os pardais, pombos, tordos, andorinhas, todos os pássaros o 

envolveram numa nuvem densa e o levantaram no ar, no céu. Em pouco tempo, 

quase à altura das nuvens, se nuvens houvesse, fizeram de volta a distância até 

ao monte e pousaram o velho Gabriel à porta de sua casa. (Peixoto, 2008:115) 

De facto, o fantástico implica uma integração do leitor no mundo das 

personagens, mas também se define pela «perception ambiguë qu’a le lecteur 

même des événements rapportés» (Todorov, 1970:36). O fantástico é 

analogamente reproduzido por exageros e estes são perceptíveis na leitura de 

Nenhum Olhar. Focamos, por exemplo, a primeira gravidez da mulher de José, 

como resultado das violências do gigante. Como relata a mulher de José, «com 

quinze dias, tinha uma barriga igual às de dois meses, com um mês, tinha uma 

barriga igual às de quatro meses» (Peixoto, 2008:28). De modo semelhante, no 

que reporta à gravidez da cozinheira, «a barriga da cozinheira era maior que duas 

barrigas de grávida e, no dia em que rebentaram os nove meses, cabia lá uma 

criança de três anos» (Ibidem:78). Por outro lado, como nos conta a mulher de 

Salomão, ela própria não comeu durante três anos e adianta: «durante três anos 

sobrevivi exclusivamente da gordura que tinha no corpo» (Ibidem:196). 

Esta amplificação de tempo remete-nos para o uso da hipérbole em 

Nenhum Olhar. Questionamo-nos sobre o valor do tempo perante a brevidade das 

coisas e indagamos sobre a importância do tempo perante a finitude da vida. 

Parece-nos que o uso da hipérbole, no que respeita ao tempo, tem por finalidade 

não relevar a sua importância no tempo da história, mas minimizá-la perante o 

leitor: «e o tempo dos passos era longo de envelhecer muitas vezes, mas os 

passos, depois de serem dados, na lembrança, eram breves e pouco reais» 

(Ibidem:123). 

Para concluir o tema do fantástico, entendemos dever mencionar, ainda, 

uma outra personagem, dada à irrealidade da sua descrição, porque ao lado da 

casa da cozinheira vive um homem que escreve num quarto sem janelas. 42 Nesta 

                                                             
42 Esta descrição contraria sobejamente a forma como José Luís Peixoto escreve, escreve sempre 

no computador e como ele afirma «escreve-se na luz. É muito bonito. É quase como tocar piano. 
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reclusão de escrita, esta personagem acompanha a narrativa, desde o início, o 

seu clímax e o desenlace final, numa presença constante. 

No princípio, a referência a este homem aparece como uma menção 

silenciosa, mas inalterável, como lembra a mulher de Salomão: «os cães a 

ladrarem, os pássaros, as vozes, distantes, depois das paredes. O quarto negro 

e, do outro lado, quase indistinguíveis de uma aragem, os ruídos silenciosos do 

homem que está fechado num quarto sem janelas a escrever: a caneta de aparo 

a voltear-se no papel, a espetar-se subitamente ou a riscá-lo num instinto» 

(Ibidem:197). Ao longo do enredo, o seu comportamento altera-se, não obstante o 

homem, além de escrever, também chora: não sabemos se chora o seu destino, 

se lamenta a sua escrita, ou ainda, se condensa nele toda a tristeza que o rodeia 

(Ibidem:170). 

Apesar de fechado num quarto sem janelas, este homem que escreve 

pressente o final de tudo, do futuro desaparecimento de todos. A mulher de 

Salomão apercebe-se dos barulhos mínimos que este homem realiza: «eram 

menores e mais vagarosos, a tinta prendia-se lentamente ao papel num gemido 

de flor, como se as palavras tivessem subitamente ganho novos significados» 

(Ibidem:229). Esta personagem, à semelhança dos restantes, também perece, 

ele: 

Parou de repente a meio de uma frase e o fim, para ele, foi a tinta que 

desapareceu das páginas que tinha vivido, foram as folhas de papel que fugiram 

de si próprias e se tornaram o mais absoluto vazio de tudo, foi a memória que se 

transformou nem sequer em ar, nem sequer em vento. (Ibidem:240,241) 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         
Ao mesmo tempo é asseado, o texto está sempre limpo e podemos saltar nele com grande 

facilidade» (http://www.oamador.com). 
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     Considerações finais 

 

O estudo que desenvolvemos corresponde um breve trabalho sobre a 

retórica do olhar no livro Nenhum Olhar de José Luís Peixoto e cuja análise se 

subdivide em dois capítulos. O primeiro incide sobre a comunicação entre as 

personagens, através do olhar e, portanto, através da dispensabilidade da 

palavra, o que nos leva a considerar o olhar como substituto do dizer 

manifestação da sua incomunicabilidade. No contexto comunicativo entre as 

personagens, o segundo capítulo baseia-se num estudo sumário sobre o olhar 

produzido pela escrita, no que respeita às suas oscilações de visão, as quais 

geram uma outra forma de ambiguidade. Neste sentido, referimo-nos à 

importância da omnisciência do narrador e dedicamos ainda uma atenção 

particular à importância de algumas frases estruturantes na estruturação da 

narrativa. 

Todavia aquilo que entendemos dever salientar, nesta etapa final do 

trabalho, é o posicionamento do autor perante algumas questões pertinentes, que 

são colocadas intencionalmente, como esta que José Luís Peixoto directamente 

aponta: «a leitura dá algum trabalho e temos de conquistar um espaço para ela na 

nossa vida, temos de nos empenhar para absorvê-la completamente, para que 

faça sentido» (http://citador.weblog.com.pt). 

Por exemplo, o tema da morte, como vimos, está presente em Nenhum 

Olhar, em toda a narrativa. Se nos debruçarmos sobre as palavras que o velho 

Gabriel dirige ao pai de José, lemos o seguinte: «o luto é-nos pesado nos ombros, 

amigo, mas quem foge dele será a sua maior vítima» (Peixoto, 2008:82). 

Encontramos nesta frase um ensinamento, que nos é transmitido indirectamente 

pela personagem, mas com um fundamento, o de tomarmos consciência que não 

podemos ignorar os sentimentos, porque se não os vencermos, somos 

subjugados por eles. José Luís Peixoto acrescenta, ainda, a este respeito: 

A literatura dá-nos a ver verdades que só podem ser usadas por nós próprios, que 

são as nossas convicções e as respostas essenciais a perguntas para as quais 

todos temos de ter uma resposta. A morte é natural, a maior certeza que temos 
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sobre qualquer coisa é que vai ter o seu fim. Os dias começam e acabam, tudo 

acaba… Fechar os olhos ao que quer que seja, ignorar, fingir que não existe, 

nunca é bom, sobretudo em relação a coisas que existem de facto e a morte 

existe de facto. (http://citador.weblog.com.pt) 

Ainda na esteira deste tema, o velho Gabriel lembra ao pai de José, o 

seguinte: «fazes o caminho que só se pode fazer sozinho e de noite, pois todos 

temos um portão e um jardim para atravessarmos, sozinhos, de noite, debaixo e 

sobre e entre o medo» (Peixoto, 2008:82). Esta frase possui uma grande 

profundidade, pois neste eufemismo associado ao jardim, no qual se transita, está 

subjacente o medo, que todos alimentamos no que respeita à morte. Sem dúvida, 

este é um caminho unipessoal e intransmissível. 

Outra questão que o presente romance nos levanta é a da importância que 

atribuímos às coisas. Através das palavras de José, quando relatava a perda do 

seu cavalo de cartão, o autor coloca a seguinte pergunta: «como é que as 

pessoas esquecem assim o que prezam?» (Ibidem:71). Na fugacidade diária, a 

tendência humana é para sobrevalorizar umas coisas em detrimento de outras. 

No entanto, muitas vezes, perante alguma situação de perda, a consciência do 

indivíduo selecciona o que realmente lhe é essencial. 

José, perdido na sua solidão e desespero profundos, coloca-nos perante 

outra realidade, como ele afirma: «faço o caminho solitário por entre as ruínas da 

vida. O caminho onde tudo é muito pouco, e cada uma dessas coisas pequenas é 

demasiada» (Ibidem:125). Quando estamos tristes e desanimados, refugiamo-nos 

numa solidão que destrói em si todas as realidades vividas. Os factores positivos 

vividos deixam de pesar numa balança na qual só o pessimismo lidera. Logo, 

estas coisas menos boas, mesmo sendo inferiores em número, tornam-se 

demasiadas. A verdade desta afirmação é universal, porque quando estamos na 

escuridão não enxergamos a luz, só o negro em que estamos envolvidos, tal 

como sucede com as personagens de Nenhum Olhar. 

Por último, gostaríamos ainda de sublinhar a conotação religiosa que o livro 

encerra, directa ou indirectamente, consoante a convicção que cada leitor 

professar. A este propósito, José Luís Peixoto afirma: 
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Existe sempre, em cada um de nós, uma religiosidade, mesmo em quem se 

considera ateu. É uma questão civilizacional, que se desvenda em aspectos tão 

prosaicos como acordarmos todos os dias com a certeza de que vamos encontrar 

o mundo igual ao que deixámos no dia anterior. Apesar de nada nos garantir que 

assim seja, senão a crença, uma palavra em tudo semelhante à fé. 

(http://citador.weblog.com.pt) 

É, provavelmente, ainda esta noção civilizacional que condiciona a 

presença ou a ausência de uma divindade e que está subjacente à leitura de 

Nenhum Olhar. No final do livro questionamo-nos sobre a inexistência de algo 

superior ao que verificamos que as personagens estão entregues a si próprias, ao 

seu pessimismo, à sua inércia perante o destino que lhes é imposto e com a 

agravante de terem por perto o demónio. Ele é, no romance, a figura máxima, do 

ponto de vista sagrado, que tem o poder para casar, mesmo que seja com um 

livro negro, mesmo que os santos estejam tapados e que o sacrário não exista.  

Segundo a análise que fizemos, o único factor que se assemelha a uma 

intervenção divina é a voz que vem da arca, mas mesmo esta voz não é 

portadora de felicidade, optimismo e soluções. Pelo contrário, ela fala de caos, de 

escuridão e de desordem, justifica o destino dos homens como dado adquirido e 

irreversível e, no final, prepara a mulher de Salomão para o fim: «aproxima-se e 

será um dia infinito, uma noite eterna, um instante parado que não será mais um 

instante» (Peixoto, 2008:223). 

Todas estas questões, ficcionadas em Nenhum Olhar, são bastantes reais, 

o que nos é oferecido neste livro é a óptica de José Luís Peixoto relativamente a 

estes assuntos. Esta afirmação vai ao encontro das suas palavras, quando o 

autor lembra: «a escrita é a escolha de uma perspectiva. A escrita é sempre uma 

transmutação do real para as palavras» (http://www.oamador.com). Como referiu 

recentemente 43José Luís Peixoto, ele procura ser verdadeiro na escrita, porque 

os leitores sentem e porque as palavras tal como a verdade, são demasiado 

importantes para ele. 

                                                             
43

 Na sessão de autógrafos no dia 02 de Outubro de 2010, na livraria Bertrand, no Fórum de 

Aveiro. 
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O romance Nenhum Olhar tem a capacidade de nos surpreender, mesmo 

após muitas leituras, o que nos incita a reflectir e não nos deixa indiferente, 

ficando, sem dúvida, registado na nossa memória. O autor, José Luís Peixoto, 

atinge a sua pretensão quando espera que cada leitor seja um autor ele próprio. 

Foi o que sentimos a cada leitura, ao redescobrimos sempre algo novo que nos 

escapara anteriormente.  
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