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Os acidentes são ou não determinados? Têm ou não valor significativo? São qualidades 

acessórias, predicados de uma substância intangível mas dotada de realidade, ou são 

eventos circunstanciais de uma narrativa essencial? No seu livro Accident, A 

philosophical and Literary History – um exemplo de erudição criativa em torno de um 

conceito fundamental para a história das ideias na cultura do ocidente – Ross Hamilton 

começa por explicar que o que é ou se manifesta acidentalmente é o que é subsumível às 

nove das dez categorias com que Aristóteles procurou explicar o mundo perceptível da 

realidade empírica no qual uma infinidade de coisas e seres estruturalmente distintos 

agem ou comportam-se de modo padronizado, segundo a sua respectiva quantidade, 

qualidade, relação, situação, condição, segundo o seu tempo, o seu lugar, a sua afecção. 

Todos estes traços são definidores da primeira das dez categorias, a substância, a 

essência que não é predicado de nada nem está em algo, a essência que não se diz de um 

sujeito nem está num sujeito, mas que é constituinte de todo o sujeito concreto, suporte 

dos seus predicados acidentais, por exemplo, este homem particular, eu que vos falo – 

mesmo que desgraçadamente continue a ignorar se há uma substância que mo permite 

fazer – ou aquela senhora a pretexto da qual estou a falar, a Yvette – em que reconheço 

a substância da mestra que me ensinou o que é a exigente liberdade do pensamento 

académico – ou esta laranja em concreto, ou a laranja de que vos quero falar, a de 

Francis Ponge. Como se pode inferir, a distinção aristotélica entre a categoria de 

substância e as categorias acidentais, entre o que é da ordem do essencial e o que é do 

universo contingente, releva de uma concepção lógica do ser que, entre outras possíveis 

considerações, postula que há algo de primordial, perdurável, perene, irredutível, 

individual, uno, indivisível, aquém de todos as qualidades, modificações e 

transformações com que as diferentes espécies de coisas, entidades ou fenómenos se 

manifestam. A questão filosófica, metafísica de se saber se as coisas têm ou não uma 

natureza intrínseca, se elas têm necessariamente de ser como são devido a essa natureza 

ou se poderiam ser diferentes porque tal natureza substancial não é senão um nome ou 
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um conceito geral, uma imagem totalizante, constitui-se, como demonstra Ross, numa 

questão perene (substancial) que, no contexto da história das ideias do mundo ocidental, 

não só alimentou os debates medievais entre realistas e nominalistas, como assumiu 

muitas outras configurações polémicas, desde as dissensões ocorridas no campo das 

explicações teológicas cristãs acerca do rito eucarístico da transubstanciação do pão e 

vinho em corpo e sangue de Cristo, às discretas posições intelectuais de poetas como 

Dante e Wordsworth, de ensaístas como Montaigne, de filósofos como Descartes, 

Locke, Kant, etc, Tais polémicas foram assim formuladas a partir do dilema de se 

atribuir uma necessária, se bem que incognoscível essência ao mundo perceptível dos 

sentidos – e.g. a luz viva de Deus ou a sua graça abundante que Dante entrevia na 

natureza organizada como um livro, a coisa em si de Kant, refractária às categorias do 

pensamento, apesar de admitida como a real e misteriosa substância das coisas – ou de 

se dispensar tal essência dada a inutilidade do seu pressuposto para a compreensão e 

explicação da experiência humana e da fenomenologia do mundo – e.g.  Montaigne e a 

rejeição da categoria da substância por a tomar com um recurso retórico que nada 

acrescentava ao entendimento do mundo dos sentidos facultado pelas categorias ditas 

acidentais, Locke e a sua filosofia empírica orientada para o estudo das qualidades dos 

fenómenos observáveis e que acerca da substância afirmava que era um termo que in 

limine era equivalente ao reconhecimento de se saber que não se sabe o que ela é “I 

know not what”, assim invalidando a pertinência da sua funcionalidade conceptual. 

Terry Eagleton na recepção que faz ao livro de Ross Hamilton, nota, com bastante 

sentido de humor, que este notável e minucioso estudo sobre a história do acidental não 

contemplou a questão essencial de se saber se do ponto de vista teológico o universo é 

ou não um acidente, isto é se o Deus definido pelo doutrina cristã como um ser 

totalmente livre necessitou paradoxalmente de criar o mundo ou se, pelo contrário, à 

maneira de uma obra de arte modernista, o fez de modo gratuito, sem razão outra senão 

a que se esgota no acto puro da criação em si. Dessa constatação, infere Eagleton com 

redobrado sentido de humor, as seguintes perguntas: “If the world is not essential, does 

this also apply to its contents? Are they necessarily the way they are, or could they have 

been different? Does a donkey have to bray, or could it deliver a pitch-perfect aria and 

still be a donkey?” (Eagleton, 2008: 7). As perguntas de Eagleton deixam em aberto a 

possibilidade de se ter de aceitar o recurso à categoria da substância para se entender a 

inelutável condição genérica das formas de existência e da sua necessária determinação 

constituinte. Só assim se poderá entender que independentemente da forma acidental 
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que poderá assumir um burro particular, o ele ser mais ou menos inteligente não o 

qualifica, justamente pela sua natureza determinada e essencial de ser um burro, a poder 

raciocinar como um homem genial … 

O que Eagleton parece querer sugerir é que resulta, se não inconsequente, pelo menos 

suspeita a rejeição irrefragável pelo nominalismo da categoria da substância, na medida 

em que tal posição coincide com a teoria, que ele critica, do pós-modernismo anti- 

essencialista de considerar a explicação dinâmica do mundo como um puro efeito de 

linguagem e não, como propõem os herdeiros do pensamento moderno iluminista, como 

uma realidade passível de ser sistematicamente compreendida pela inferência racional 

de princípios gerais e leis estáveis que definem a estrutura do seu funcionamento. 

Talvez que uma possível maneira de encarar a validade da categoria aristotélica de 

substância seja, então, de desreificar o entendimento que se tem dela como algo em si, 

independentemente das qualidades que assume, isto é, de a tomar como um agregado de 

acidentes. Como veremos, a laranja de Francis Ponge é concebida poeticamente 

segundo este entendimento de se nomear uma substância particular por via dos 

atributos, dos acidentes que a compõem. Mas regressemos ainda por umas linhas ao 

livro de Hamilton Ross para precisar, como de resto o faz Eagleton, que o que nele se 

vai comunicando como subtexto é a narrativa da progressiva alteração verificada na 

história das ideias do valor categorial dos termos em apreço, ou seja da crescente 

valorização do sentido perceptível do acidente a par do declínio do sentido diáfano e 

intangível da substância.  

Em termo aristotélicos, o acidental não é, porém, pensado de modo exclusivamente 

abstracto, categorial, configurador de uma tábua de atributos contingentes ou marcas 

especiais de algo essencial, mas é também utilizado para caracterizar uma dada e por 

vezes excepcional ocorrência, uma modalidade atípica de acontecimentos. E é sobretudo 

essa dimensão do acidente enquanto circunstância inesperada que agora nos vai 

interessar porque ela diz respeito àqueles acontecimentos que Walter Benjamim 

identificou como “iluminações profanas”, e das quais Ross dá alguns exemplos ao 

iniciar o seu excurso sob o significativo título “The shock of experience”(Ross, 2007: 1-

10). Tal choque pode variar entre a súbita alegria experimentada pelo escultor 

Giacometti ao sofrer uma pancada de um automóvel na Place des Pyramides em Paris e 

a queda fulminante de Rousseau numa rua de Vincennes ao entrever numa notícia de 

jornal o lampejo de outro universo, entre a bem aventurança de Montaigne provocada 

pelo sentimento de dissociação do corpo e do espírito após uma queda de cavalo na 
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região de Périgord e (porque não se trata de uma experiência genuinamente francesa) a 

infusão da luz divina dilatando-se no coração de St. Agostinho ao ler em Milão uma 

página aberta ao acaso das Epístolas de S. Paulo. São acontecimentos que, segundo 

Eaglenton, “for a precious moment outer accident and inner substance merge into one”  

(2008: 8), que consistem em experiências por assim dizer directas da realidade nas quais 

o sujeito que nelas participa sofre uma súbita transformação no seu estatuto ontológico e 

na sua relação de conhecimento com o objecto da sua percepção. Ora, quer o discurso 

literário, quer o filosófico têm-se ocupado desses acidentes. Os quatro exemplos acima 

mencionados são de natureza diferente, mas o que eles têm em comum é a 

imprevisibilidade da sua qualidade reveladora e evanescente. O poeta romântico inglês 

Wordsworth desenvolveria todo um programa poético em torno duma atitude de 

expectante atenção aos sinais mais vulgares e aparentemente desconexos colhidos da 

vida rural e dos ritmos da natureza, susceptíveis de serem percebidos como reveladores 

de “one mighty whole”. Às percepções sensíveis desses sinais visuais, sonoros, tácteis 

ocorridas em momentos acidentais da infância e da juventude, desencadeadores de 

estados de consciência iluminados pelo seu valor combinatório e sinestésico, e recriados 

pela memória e imaginação poéticas designou-os Wordsworth “spots of time” 

 

There are in our existence spots of time / Which with distinct pre-eminence 

retain / A fructifying virtue, whence, depressed / By trivial occupations and the 

round / Of ordinary intercourse, our minds, / (Especially the imaginative power) 

/ Are nourished and invisibly repaired; / A virtue, by which pleasure is 

enhanced, / That penetrates, enables us to mount, / When high, more high, and 

lifts us up when fallen  /  […] / Such moments seem to have their date / In our 

first childhood. (Wordsworth, 1986: 478)  

 

Não se trata de hipostasiar, nem sequer de magnificar ou sublimar, muito menos de 

fixar a circunstância vivida pelo sujeito Wordsworth num poema escrito pelo poder 

combinado da sua memória e imaginação, mas de assinalar a intensidade fulgurante de 

uma experiência acidental reabilitadora da percepção substantiva das coisas e que a 

mediação formal do poema procura reactivar. O acidental efectivamente experimentado 

da ocorrência única e irreversível transfigura-se assim em Wordsworth num lugar 

retórico, como se o sentido maior da poesia consistisse nessa capacidade de comunicar 

os efeitos da actividade hipervigilante dos sentidos físicos na apreensão do real mediado 

pela faculdades da memória e da imaginação. Na mesma linha de pensamento se situa 

outro romântico inglês, Shelley, para quem a poesia é – recorrendo a uma expressão de 
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Jorge Luís Borges – uma espécie de museu platónico de representações ideais, cujas 

condições de realização e recepção requerem um estado especial de ânimo e de 

conhecimento, condições essas que o filósofo alemão Arthur Schopenhauer descreveu 

conceptualmente no livro II do Mundo como Vontade e Representação como se tratando 

de ocorrências ontognoseológicas excepcionais em que o sujeito se funde com o objecto 

intuído na apreensão da sua forma essencial. Muito embora nem o poeta inglês nem o 

filósofo alemão o explicitem, torna-se claro que a materialização poética-formal da 

conversão da experiência sensitiva do acidental na compreensão translúcida de algo 

essencial, requer operações semióticas apropriadas mediante as quais se joga 

naturalmente todo o valor estético-literário do poema. Quer a experiência onto-

gnoseológica, quer a experiência estética, seja da poesia para Shelley, seja da arte em 

geral para Schopenhauer, constituem para ambos uma súmula da possível felicidade 

humana. Para o filósofo, isso sucede porque a participação no gesto artístico oferece 

uma rara possibilidade ao indivíduo de se emancipar da vontade, do sofrimento e do 

tempo; para o poeta, porque a poesia é um dispositivo quase divino – “It is as it were the 

interpretation of a diviner nature through our own” – que transporta a experiência 

comum humana a planos rarefeitos de consciência.  

 

Poetry – escreve Shelley – is the record of the best and happiest moments of the 

happiest and best minds. We are aware of evanescent visitations of thought and 

feeling sometimes associated with place or person, sometimes regarding our own 

mind alone, and always arising unforeseen and departing unbidden, but elevating 

and delightful beyond all expression: so that even in the desire and the regret 

they leave, there cannot but be pleasure, participating as it does in the nature of 

its object.(Shelley, 1992:.526-7) 

 

Apesar deste discurso ensaístico ostentar as marcas de uma linguagem empoladamente 

romântica e convergente com a tese de que a arte em geral ou o discurso poético em 

particular tendem para uma certa idealização do fenómeno concreto do mundo da 

experiência ou para uma sublimação do dado ou circunstância particulares, o que 

desejaríamos reter dele é a referência ao acontecimento que faz com que o acidental ou 

singular se dê como substancial, ou melhor dizendo, que faz com que adquire uma 

qualidade simbólica, um valor de revelação aberto a investimentos estético-formais. Os 

“spots of time” ou os “best and happiest moments” ou as emancipações da vontade, do 

sofrimento e do tempo são antes de mais reconduzíveis a um agora que, dada a sua 

qualidade intemporal, Ernst Bloch – o filósofo da utopia, da esperança, das categorias 

da “possibilidade”, da “tendência”, da “frente”, do “novo”, do “último”, do filosofema 
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do “ainda-não” ou da antecipação de um potencial melhor futuro – elege como sendo a 

categoria fundamental do utopismo. Mas trata-se de um agora que não tem nada de 

temporal e que o filósofo designa por “obscuridade do instante vivido” (Dunkel des 

gelebten Augensblick). Escreve Bloch que: 

 

o hic et nunc, este eterno recomeço na proximidade é também uma categoria 

utópica, sendo mesmo a mais central. […] A consciência utópica quer ver longe, 

mas não é senão para penetrar melhor a obscuridade mais próxima do vivido-no-

instante, no seio do qual tudo o que existe está em movimento, tudo estando aí 

oculto a si mesmo. Por outras palavras: é preciso o olhar mais poderoso e 

dilatado para se penetrar na proximidade mais próxima: na qualidade do 

imediato mais imediato onde se oculta ainda o núcleo do Se-encontra(Sich-

Befinden) e do Ser-aí (Da-Sein), onde o núcleo do mundo está inteiramente 

soterrado (Bloch, 1976:.21)
1
 

 

Bloch parece deixar implícito que é pela excepcional vivência desse agora mais 

imediato – “incógnita do núcleo que atravessa os tempos” (Idem,.370), que escapa à 

consciência do tempo sucessivo e é uma espécie de correlato da essência das coisas – 

que a experiência acidental e directa da substância da realidade se dá como uma 

verdadeira revelação. Para utilizarmos a linguagem aristotélica, podemos então falar de 

acidentes substanciais ou de acontecimentos acidentais nos quais sujeito e objecto se 

concertam numa unidade perceptiva de conhecimento sem implicação ou determinação 

das coordenadas formais de tempo e espaço. Percebe-se assim que na sua complexa 

reflexão ontológica sobre a utopia, Bloch tenha caracterizado a sua mais inefável 

expressão como a experiência de um agora apenas tangível fora to tempo (ucrónico) e 

fora do espaço (utópico) determinados. Num contexto em que reflecte sobre imagens de 

esperança contra a morte, escreve Bloch: “Experiências há em que algo quase 

irrelevante num qualquer contexto público subitamente irrompe, como se uma primeira 

visão do Isso nele estivesse contido. [Trata-se de algo que pode ser] descrito como um 

simples e puro assombro.” (1986:1179) E o filósofo torna-se poeta na descrição de 

situações banais em que o fluxo do tempo parece suspender-se para que o núcleo do 

eterno agora que atravessa os tempos se revele na “mais inconspícua e poderosa das 

luzes familiares” (Idem). Tal pode verificar-se, ainda segundo Bloch, na “forma como 

uma folha se dobra ao vento. [no] sorriso de uma criança, [no] olhar de uma rapariga, 

                                                   
1
  As citações em português desta e das subsequentes passagens de Ernst Bloch são da minha autoria, 

traduzidas a partir das versões francesa e inglesa da sua obra capital Das Prinzip Hoffnung. 
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[na] beleza de uma melodia que se ergue do vazio, [no] gracejo fulminante de una 

palavra invulgar caída do nada.” (Ibidem).  

Estes exemplos de situações triviais, iluminadores da “obscuridade do instante vivido”, 

podiam incluir também um tipo de ocorrência acidental semelhante à que é narrada por 

James Joyce no seu semi-autobiográfico proto-romance, Stephen Hero, e que designa 

por epifania, i.e “a sudden spiritual manifestation, whether in the vulgarity of speech or 

of gesture or in a memorable phase of the mind itself” (Joyce, 1963:211). Nesse 

episódio, a personagem Stephen, o suposto alter-ego do autor Joyce, é por momentos 

arrebatado pela percepção auditiva de fragmentos de um diálogo protagonizado em 

circunstâncias acidentais por um par de jovens em pose de sedução amorosa. “This 

triviality made him [Stephen] think of collecting many such moments together in a book 

of epiphanies. […] He believed that it was for the man of letters to record these 

epiphanies with extreme care, seeing that they themselves are the most delicate and 

evanescent of moments.” (Idem) Para Joyce, como de resto para Wordsworth e Bloch 

não, é portanto a grandeza ou o espavento da coisa percebida que define a ocorrência da 

epifania, a emergência do “spot of time” ou a iluminação da obscuridade do tempo 

vivido, mas antes o modo de apreensão, o estado de vigilância dos sentidos, a 

transparência da consciência em contacto com o dado real. Para Stephen / Joyce caberia 

ao escritor, ao poeta darem forma literária a essa experiência, mantendo tanto quanto 

possível no acto da sua mediação escrita a fluorescência da experiência vivida. Por 

outras palavras, ao poeta caberia a função de traduzir pela palavra o acontecimento, de 

converter na linearidade do tempo sucessivo e pelos procedimentos estético-formais 

requeridos, o que ocorreu sem a interferência da conformação consciente do tempo 

sucessivo, o Isto que se deu num agora sem lugar; ou seja, de realizar a operação que 

Stephen descreve ao seu interlocutor, Cranly, com o auxílio da filosofia do belo de S. 

Tomás de Aquino.  

O que proponho é seguir esse programa de avaliação do belo descrito por 

Stephen/Joyce, com base na filosofia aristotélica de Aquino, utilizando-o como auxiliar 

de leitura do poema em prosa “L’Orange” do livro Le Parti Pris des Choses de Francis 

Ponge. Visto que esse programa visa dilucidar o fulgor da epifania, já não como 

acontecimento acidental, sensitivo puramente experiencial, mas como objecto estético, 

convertido portanto em texto mediado pela espessura, por fina que seja, da linguagem 

poética, seguiremos alternadamente a exposição de Stephen/Joyce e a nossa proposta de 

leitura. 
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Stephen começa por explicar que, segundo Aquino: 

The three things requisite for beauty are, integrity, a wholeness, symmetry and 

radiance. […]. Consider the performance of your own mind when confronted 

with any object, hypothetically beautiful. Your mind to apprehend that object 

divides the entire universe into two parts, the object, and the void which is not 

the object. To apprehend it you must lift it away from everything else: and then 

you perceive that it is one integral thing, that is a thing. You recognise its 

integrity. Isn't that so?”(Joyce, 1963:212) 

O poema de Ponge
2
, como aliás, indica o próprio título, dá-nos a ver essa integridade do 

fruto, ao mesmo tempo que constrói retoricamente o texto que o representa como 

unidade autotélica configurada por marcas de enunciação adequadas à sua 

caracterização singular, isto é, mediante comparações –  “Comme dans l’éponge il y a 

dans l’orange” – sinestesias –“un liquide d’ambre s’est répandu, accompané de 

refaîchissement, de parfums suaves, certes” –,  aliterações que ecoam o som vibrante [r] 

de “orange” – “ce n’est pás assez avoir dit de l’orange que d’avoir rappelé sa façon 

particulière de parfumer l’air et de réjouir son bourreau”. Seguindo a clave 

hermenêutica de Stephen / Aquino, o objecto laranja é textualmente traduzido na sua 

substancialidade unívoca por oposição ao universo inteiro simbolizado pela objecto 

esponja que, na sua qualidade de signo verbal, além de servir como termo referencial na 

figura da comparação com que se inicia o poema, opera como o significante simbólico 

do “the void which is not the object” referido por Stephen/Joyce. No entanto, essa 

integralidade da laranja é aristotelicamente consignada pelos atributos ou acidentes que 

a definem, pela sua condição de laranja espremida e pelos constituintes que compõem a 

efemeridade da sua particular natureza fruto: pelos tecidos esgarçados do seu interior 

desfeito – “car ses cellules ont éclaté, ses tissus se sont déchirés” – pela elasticidade da 

sua casca – “l’écorce seule se rétablit mollement dans sa forme grâce à son élasticité” – 

pelo liquido doce e fulgente que se obtém por efeito da desagregação do seu interior – 

“Il faut mettre l’accent sur la coloration glorieuse du liquide qui en resulte” – e ainda 

pela dura acidez dos seus caroços. Ou seja, a integridade da laranja poeticamente 

representada por Ponge é um ser decomposto nas suas partes, que aspira em vão a 

retomar uma aparência de unidade substancial depois de ter sofrido o acidente da sua 

desagregação. Ao mesmo tempo é um texto que mediante uma lógica simbólica-

                                                   
2
 Para evitar uma saturante repetição de referências bibliográficas que remetem para as mesmas páginas, e 

as citações do poema “L’ Orange” são colhidas da edição (2008) da Gallimard do livro de Ponge, Le Parti 

Pris des Choses, pp. 41-42. 
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metafórica dá expressivamente conta de uma unidade de significação concreta, a 

laranja, cuja substância de conteúdo pode ser objectivamente definida como um fruto 

composto pelas propriedades que são objecto do seu correspondente tratamento 

expressivo-literário. Estamos agora em condições de reler o primeiro parágrafo do 

poema: 

Comme dans l’éponge il y a dans lórange une aspiration à rependre contenance 

après avoir subi l’épreuve de l’expression. Mais òu l’èponge réussit toujours, 

l’orange jamais: car ses cellules ont éclaté, ses tissues se sont déchirés. Tandis 

que l’écorce seule se rétablit mollement dans sa forme grâce à son élasticité, un 

liquide d’ambre s’est répandu, accompagné de refraîchissement, de parfums 

suaves, certes, –  mais souvent aussi de la consciênce amère d’une expulsion 

prematurée de pépins.    

Ora se a primeira qualidade da beleza é declarada como afirma Stephen/Joyce a “simple 

sudden synthesis of the faculty which apprehends” (Joyce, 1963: 212), se ela é um 

efeito de um acto de conhecimento sintético que realça a unicidade e a integralidade do 

objecto que apreende, que recorta do todo a substância do seu conteúdo e da sua 

expressão singulares, que o configura como ser relativamente autónomo do mundo 

infinito de relações que suportam a possibilidade da sua emergência singular, a segunda 

qualidade da beleza implica, de acordo com esta explicitação tomista, a operação 

intelectual da análise, a modificação de um modo súbito do conhecimento simples da 

coisa apreendida para um modo detalhado do conhecimento complexo dessa coisa, ou 

seja, uma transição da representação da substância simples para a representação da 

diversidade constituinte dos seus acidentes. Então por esse procedimento analítico : 

The mind considers the object in whole and in part, in relation to itself and to 

other objects, examines the balance of its parts, contemplates the form of the 

object, traverses every cranny of the structure. So the mind receives the 

impression of the symmetry of the object. The mind recognises that the object is 

in the strict sense of the word, a thing, a definitely constituted entity. (Idem) 

No poema de Ponge, a laranja, por contraste com a esponja, é então representada como 

ser acidentado, decomposto, modificado na unidade da sua forma, fendido na 

organicidade da sua estrutura, dissociado da sua substância liquida, como um ser 

oprimido na desfragmentação da sua natureza intrínseca, violado na sua simples 

integridade, sacrificiado como alimento regenerador – e algo de auto-imolação crística 

se insinua nesta alusão à rendida transubstanciação de um corpo físico (laranja) em 

maná regenerador (o sumo de laranja). Quer a denúncia da desintegração do fruto, quer 
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o efeito sensível derivado da ingestão da sua transformação líquida, isto é, quer a análise 

dos efeitos da sua acidentada modificação, quer a descrição da experiência sensitiva, 

degustativa que daí decorre são no poema examinadas de modo contrastivo, relacional, 

em conformidade com a caracterização tomista que faz Stephen/Joyce da apreensão do 

belo, com outras naturezas simples, a esponja e o (sumo) de limão. O segundo e o 

terceiro parágrafo dos cinco que compõem o poema, mais do que uma expansão 

retórica, um desenvolvimento analítico da sua matéria temática, constituem-se numa 

reflexão de incidência, a um tempo, material, axiológica e metafórica. Material, porque 

exprime o comportamento da substância esponja e da substância laranja face aos 

acidentes exteriores que sofrem – L’éponge n’est que muscle et se remplit de vent […] 

L’orange a meilleur gôut, mais elle est trop passive; axiológica, pela atribuição de 

valores comparados quanto aos efeitos sofridos pela sua respectiva transformação – 

“Faut-il prendre parti entre ces deux manières de mal supporter l’oppression?; 

metafórica, ao sugerir, por via dos atributos discretos daquelas substâncias naturais, 

diferentes modos de figurar a composição poética: a esponja, dependente do vento e da 

água, feita símbolo da poesia gerada na dependência de modelos poéticos; a laranja, na 

autonomia da sua acidentada substância, feita símbolo de uma autopoesis tributária do 

valor original da poesia – todo o quarto parágrafo pode ser lida como uma ilustração 

desta segunda qualidade metatextual, simbólica do texto em análise. Esta dupla 

dimensão textual da laranja de Ponge, representação da materialidade do fruto e 

simbolização do processo de escrita, encontra a sua mais nítida expressão na 

convergência que ocorre na enunciação do significante “orange” com a descrição do 

processo fisiológico da deglutição do sumo do fruto laranja. O modo de articulação da 

palavra que dá título ao poema implica então a abertura da laringe, órgão de fala do 

aparelho fonador onde estão situadas as cordas vocais, abertura que, como se diz no 

terceiro parágrafo, também é requerida para a ingestão do sumo proveniente do fruto 

que, justamente, é nomeado por essa palavra, o sumo de laranja que, mieux que le jus de 

citron, oblige le larynx à s’ouvvrir largement pour la pronociation du mot comme pour 

l’ingestion.  

Eis o segundo e o terceiro parágrafos: 

Faut-il prendre parti entre cês deux manières de mal supporter l’oppression? – 

L’éponge n’est que muscle et se remplit de vent, d’eau propre ou d’eau sale 

selon: cette gymnastique est ignobile. L’orange a meilleur gôut, mais elle est 
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trop passive, - est ce sacrifice odorant … c’est faire à l’oppresseur trop bon 

compte vraiment. 

Mais ce n’est pas assez avoir dit de l’orange que d’avoir rappelé sa façon 

particulière de parfumer l’air et de réjouir son bourreau. Il faut mettre l’accent 

sur la coloration glorieuse du liquide qui en resulte, et qui, mieux que le jus de 

citron, oblige le larynx à s’ouvvrir largement pour la prononciation du mot 

comme pour l’ingestion du liquide, sans aucune moue appréhensive de l’avant-

bouche dont il ne fait pás se hérrisser les paipilles. 

Regressando a Joyce. No diálogo com o seu interlocutor Crany, Stephen explica-lhe a 

última das três qualidades do belo que S. Tomás de Aquino designa figurativamente por 

claritas ou quidditas. É esta qualidade que Stephen/Joyce nomeia de epifania, e que 

neste contexto de explicação tomista, é concebida como um momento de revelação ou 

de plena consciencialização, não propriamente de um acontecimento comum acidental, 

mas de um objecto apreendido na diversidade composta da sua substancialidade 

singular: 

After the analysis which discovers the second quality the mind makes the only 

logically possible synthesis and discovers the third quality. This is the moment 

which I call epiphany. First we recognise that the object is one integral thing, 

then we recognise that it is an organised composite structure, a thing in fact: 

finally, when the relation of the parts is exquisite, when the parts are adjusted to 

the special point, we recognise that it is that thing which it is. Its soul, its 

whatness, leaps to us from the vestment of its appearance. The soul of the 

commonest object, the structure of which is so adjusted, seems to us radiant. The 

object achieves its epiphany.(Joyce, 1963:213) 

Os dois últimos parágrafos do poema em estudo de Francis Ponge dão-nos conta dessa 

apreensão da claritas ou quiddittas da laranja por sucessivas ou diferentes 

aproximações. Primeiramente, pelo lado exterior do fruto, pela descrição sinestésica, da 

sua forma, da sua casca, da sua cor, pela sua pigmentação, sapidez, e rugosidade 

superficial, pela forma da sua expressão equivalente ao ritmo de um poema. Todos os 

acidentes do invólucro deste “tendre, fragile et rose ballon ovale” combinam-se para 

atrair e devolver a luz adequada à sua radiante – para utilizar a expressão de Joyce – 

natureza substancial.  

Et l’on demeure au reste sans paroles pour avouer l’admiration que mérite 

l’enveloppe du tendre, fragile et rose ballon ovale dans cet épais tampon-buvard 

humide dont l’épiderme extrêmement mince mais très pigmenté, acerbement 

sapide, est juste assez rugeux pour accrocher dignement la lumière sur la parfaite 

forme du fruit. 
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A seguir, no último parágrafo, representa-se metaforicamente o âmago da laranja ou, 

para utilizar a expressão de Joyce, “its soul, its whatness” que, literalmente, “leaps to us 

from the vestment of its appearance”, sob a forma do caroço, “ce grain, de la forme d’un  

minuscule citron” o resíduo último que sobrevém à “l’explosion sensationelle de la 

lanterne vénitienne de saveurs, coleurs et parfums que constitue le ballon fruité lui-

même”. A epifania do poema-laranja ou da laranja-poema de Ponge, jogando com a 

palavra poética para nos dar a ler imagens sensoriais, aromáticas, tácteis, gustativas 

visuais, surpreendentemente vivas na palpitação dos constituintes de tão belo, generoso 

e nutriente fruto, é em si mesma uma demonstração verbal da plena síntese dos 

acidentes exteriores (da expressão) com a substância interior (do conteúdo) do objecto 

poético em que se representa. O caroço que figura essa síntese é, por sua vez, ele 

próprio, constituído por qualidades ou acidentes que nada têm de irredutível visto que 

incorporam a alteridade de outras naturezas substanciais. Le pépin offre [….] à 

l’extérieur la couleur du bois blanc de citronnier, à l’intérieur un vert de pois ou de 

germe tendre”. O caroço, quase um pouco à maneira do grão de areia de William Blake 

é, por fim, na razão de ser do fruto singular do “ballon fruité lui-même”, a nuclear 

manifestação material e concreta – “la dureté relative” – das condições necessariamente 

acidentais à sua eclosão substancial, um centro irradiante do princípio vital da 

interdependência – “c’est en lui que se retrouvent […] la verdeur (non d’ailleurs 

entièremente insipide) du bois, da la branche, de la feuille”–  um núcleo proteico onde 

se actualiza a certeza de que tudo está ligado a tudo e de que, portanto, em cada 

acidental laranja se actualiza a substância do universo, a razão última do poema.  

Mais à la fin d’une trop courte étude, menée aussi rondement que possible, –  il 

faut en venir au pépin. Ce grain, de la forme d’un minuscule citron, offre à 

l’extérieur la couleur du bois blanc de citronnier, à l’intérieur un vert de pois ou 

de germe tendre. C’est en lui que se retrouvent, aprés l’explosion sensationelle 

de la lanterne vénitienne de saveurs, couleurs et parfums que constitue le ballon 

fruité lui-même, –  la dureté relative et la verdeur (non d’ailleurs entièrement 

insipide) du bois, de la branche, de la feuille: somme toute petite quoique avec 

certitude de la raison d’être du fruit.  
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