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Escrevi já sobre a praga num ensaio publicado há mais de uma década, atraído pela forma, pelos conteúdos 

e pelos sentidos de textos que me pareciam mais universais do que propriamente pontuais. Aí notei que 

partia para essa reflexão depois de ouvir uma praga, assim denominada pelo intérprete e pelo 

entrevistador, numa edição do programa Lugar ao Sul, de Rafael Correia, transmitido, em maio de 2007, na 

emissora de rádio pública portuguesa Antena 1. O texto, numa forma versificada que logo me seduziu pela 

eufonia e pela marginalidade da mensagem, convocava sobre o destinatário uma série de males físicos e 

espirituais. A execução competia ao diabo mas também a animais, como cobras e escorpiões, que são 

reconhecidamente símbolos e agentes de morte afins daquela entidade demoníaca. Não reproduzi nem 

reproduzo agora a composição porque não a pude fixar, mas a sua força era tal que persiste ainda hoje em 

mim a memória desses versos e a vontade de os voltar a ouvir. Não obtive uma transcrição porque, apesar 

de ter tentado, nem o autor do programa nem a emissora reagiram ao pedido que lhes dirigi. 

 

O título desse meu texto, “Uma forma breve esquecida: a praga da tradição oral portuguesa”, diz bem do 

objetivo a que me propus, que não era mais do que simplesmente contribuir para o conhecimento de “uma 

espécie textual – a praga – que em Portugal só muito indireta ou tangencialmente tem merecido a atenção 

de alguns estudiosos” (Nogueira, 2008: 1). Dizia eu ainda, a começar, que «A praga (do latim plaga: “golpe”, 

“ferimento”, “calamidade”, nos sentidos próprio e figurado) é ao mesmo tempo discurso de ameaça e sátira, 

discurso de predação impiedosa de um adversário que deve sucumbir à força de palavras e gestos investidos 

de poder sobrenatural» (Nogueira, 2008: 1). Concluí esse parágrafo inicial com uma explicação breve que 

procurei clarificar ao longo de todo o ensaio: “O que através da praga se vislumbra são as funduras do eu, o 

eco e a expansão dos conflitos de uma interioridade em busca de respostas para problemas muito sérios: a 

vertigem do eu perante as contingências que o rodeiam e perante a contingência que ele, em si mesmo, é” 

(Nogueira, 2008: 1). 

 

Defini a praga nestes termos: “género do discurso a que o emissor recorre por lhe reconhecer um poder 

essencialmente terapêutico mas também por tradicionalmente se lhe atribuir um poder mágico ou divino de 

destruição de um oponente” (Nogueira, 2008: 1). Para a ortodoxia religiosa cristã, a praga, ilegal e marginal, 

não pode ser vista senão como um texto herético, maldito, cuja natureza ético-moral é irredutivelmente 

negativa e contrária à mensagem de Cristo. Por isso mesmo, a praga é nomeada como um dos pecados 

maiores na “Oração para dizer na confissão”: “Acuso-me, Senhor, da minha vida passada, juramentos falsos, 

pragas, mentiras, ofícios divinos, jejuns de igreja, faltas de missa, caridade, piedade [...]” (Fontes, 1979: 70). 

De qualquer modo, a literatura, quer a canónica quer a oral, popular e tradicional, e a observação empírica 

dizem-me que a ocorrência da praga não é rara. Aliás, haver tanto pragas populares como mais 

propriamente tradicionais é um sinal do seu uso e da sua persistência na cultura portuguesa (em qualquer 

cultura, acredito). 

 

Volto a questionar a praga para, no fundo, primeiro, me analisar e pôr em questão, e também para 

interrogar os outros e discutir mitos culturais e ontológicos. Em diversas ocasiões, não só mais ou menos 



 

formais, como em aulas e em conferências (até, em três ocasiões, especificamente sobre a praga), mas 

também em momentos informais, afirmei já que rogo pragas. Não o faço compulsivamente, mas sim como 

terapêutica, como libertação de energias negativas. Forma breve que antes de mais salva quem a enuncia, a 

praga concretiza-se como máximo de emoção e significação num mínimo de palavras. É assim que a 

entendo. Dito de outro modo: signo e sinal de um espaço interior à deriva e à procura de voz, a praga é 

matéria de uma interioridade que reage a determinadas adversidades praticando uma alquimia de palavras 

(para agir sobre um real que, acima de tudo, coincide com o mundo visceral do sujeito). 

 

Já escandalizei algumas das pessoas a quem falei tão abertamente da praga e da minha relação íntima com 

ela. Mais ou menos indignadas sobretudo se as abordei diretamente sobre o tema, garantiramme nunca 

terem proferido (melhor: rogado) pragas, nem tradicionais, nem populares ou pessoais. Mas também já 

pacifiquei outras consciências, talvez até muitas mais do que aquelas que me asseguraram nem por uma vez 

terem recorrido à praga. O meu único mérito tem sido o de convidar quem se dispôs a ouvirme a refletir 

sobre um comportamento e um texto ou microtexto que não têm de ser vistos como medievais, malignos ou 

patológicos. O comportamento que desencadeia a praga, ao menos a de tipo mais curto e simples, e o que 

ela é estão em cada um de nós (ou na grande maioria de nós, uma vez que não devo duvidar de quem me 

diz ser alheio à praga). Com os exemplos que apresento a seguir, espero provar esta minha tese, que muitos 

poderão considerar arrogante e mal-intencionada. Alguns dos meus leitores reconhecerão talvez algumas 

pragas que fazem parte do seu património discursivo interiorizado, ao menos as mais breves, e outras que, 

pela construção e pelo conteúdo, lembram alguma praga de que foram já autores. 

 

Em minha defesa e para ilustrar esta minha teoria da praga, convoco, antes de mais, um escritor cujo nome 

é sinónimo de literatura, de literatura maior: Aquilino Ribeiro (Sernancelhe, 1885 – Lisboa, 1963). Grande 

conhecedor do espírito humano e das suas contradições, das suas misérias e das suas grandezas, este autor 

pôs na boca das suas personagens muitas dezenas de pragas. Não conheço outro caso que se lhe equipare, 

ainda que minimamente, e também não li nem sei de outro romance que ultrapasse Terras do Demo (1919) 

em número destes textos (pelo menos, grosso modo, umas trinta). 

 

Nesta assunção de uma textualidade dita (ou pensada) maldita, herética, do domínio da crendice e do mal, 

como em muitos outros aspectos (a visão naturalista e sem pecado do sexo…), Aquilino é um escritor 

heterodoxo que não cede a visões idílicas ou preconceituosas dos homens e das mulheres do campo (e não 

só, diria eu). Aliás, em Aquilino, a praga não é própria apenas dos camponeses, dos pobres, dos mendigos; 

dizem-na também fidalgos, letrados, intelectuais, padres. Afirmar que a praga traz autenticidade, verdade, 

às personagens aquilinianas, que amam e odeiam, riem e choram, lutam e desistem, é dizer pouco ou nada. 

É à luz de uma definição como esta de Eduardo Lourenço que melhor poderemos compreender o lugar da 

praga na obra de Aquilino Ribeiro: “A novidade não estaria apenas no olhar quase etnográfico que será o seu 

acerca da realidade beirã em que ele mesmo enraíza, mas na textura igualmente mimética, tradutora, com a 

mais crua fidelidade, do falar serrano ” (Lourenço, 1985: 16). Sem a praga, a perspetiva de Aquilino sobre o 

mundo rural beirão não seria o que é. Não seria, ao menos, tão avassaladora e arguta na revelação dos 

abismos, das pulsões, da razão, dos sentimentos e das emoções daquelas gentes, cujas pragas eram (ou são) 

um modo de se protegerem e, por paradoxal que pareça, de se conhecerem e purificarem. Ainda assim, 

nunca deparei com qualquer referência à praga em estudos sobre Aquilino. 

 

À ausência (ou à raridade) de comentários e de alusões à praga aquiliniana corresponde a (quase) ausência, 

em Portugal, como afirmei, de coleções e de estudos sobre a praga recolhida diretamente da oralidade. Por 

ser de recolha muito sensível, este género tem sido pouco notado pelos recoletores e estudiosos que, 

sobretudo a partir de Teófilo Braga, se dedicam à investigação da literatura mágicoreligiosa portuguesa. 

Trata-se, de facto, de um conjunto textual que quem recolhe não tem por hábito procurar e quem informa 

esconde. A má reputação da praga, associada a uma moralidade duvidosa ou inexistente, vem desde logo de 

um princípio subentendido: o enunciador é visto como uma entidade do universo do mal ou pelo menos 

como uma pessoa vingativa e perigosa. Este princípio mais ou menos assumido de que o enunciador é 



 

alguém mau, maléfico, alguém que pode até estabelecer pactos com o demoníaco, dá à praga uma má sina 

que a desloca para o campo mais privado e secreto do indivíduo. 

 

Que eu saiba, a coleção mais importante de pragas da tradição oral portuguesa pertence a Maria José 

Fraqueza. No livro Alma Algarvia, publicado pelo Elos Clube de Faro em 2010, a autora reúne sessenta e oito 

textos: cinquenta e oito num capítulo de “Pragas Algarvias”, que retoma a coletânea homónima publicada 

em 2007 e reeditada em 2008; e dez no capítulo “Ditos e Bocas do Meu Povo”1. 

 

Luciano Domingues reuniu e publicou, no início dos anos 80 do séc. XX, a segunda maior compilação de 

pragas de que tenho conhecimento: trinta e duas “Pragas de Monte Gordo e da Fuzeta”, antecedidas de um 

pequeno mas esclarecedor estudo e acompanhadas, por vezes, da descrição do contexto em que se deu a 

recolha. Aqui se observa que as antigas “garreias”, “diatribes de rua” em que se opunham mulheres, eram 

uma manifestação que propiciava o uso da praga2 (Domingues, 1981: 8). Em jeito de parêntesis, noto que a 

praga não se adequava apenas às “garreias”. Era ou é um instrumento muito próprio de outro tipo de 

confronto dialógico: a cantiga ao desafio. No folheto, de autor anónimo, Cantorias. Verdadeiro Livro dos 

Desafios da Melhor Cantadeira da Província, lê-se: “O diabo leve os homens/ Enfiados num cordel,/ O 

primeiro seja António,/ O segundo Manuel.// Quando eu tornar a ouvir/ Tuas juras refalsadas,/ À porta da 

minha mãe/ Morra cosida a facadas.// Você diz que cai o Carmo,/ Caia a Trindade também,/ Caiam os olhos 

da Rita/ Que olha tanto prò meu bem.// Deus queira que as poucachinhos/ Te caia todo o cabelo,/ Os dentes 

te fujam todos/ E te faças amarelo” (1886: 3). E: “Quando eu casar contigo/ Deus queira que fique cega,/ Vai 

enganar o gatinho/ Que essa lábia cá não pega” (1886: 4)3. 

 

Também o livro de Margarida Tengarrinha Da Memória do Povo. Recolha de Literatura Popular de Tradição 

Oral do Concelho de Portimão (1999) inclui uma recolha de pragas. Devo esta indicação a José Joaquim Dias 

Marques (Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade do Algarve), que afirma: “A questão das 

pragas é um lugar-comum aqui no Algarve, sobretudo cada vez que se fala de Monte Gordo: há sempre 

quem saiba uma ou se lembre de ter ouvido, ainda que não se lembre. Mais complicado é, no entanto, 

encontrar textos publicados sobre o género ou mesmo colectâneas de pragas” (carta de 31 de maio de 

2007). Margarida Tengarrinha confirma esta opinião e, a abrir a secção “Algumas pragas de Alvor”, em que 

reúne sete textos, diz-nos, depois de notar que «são incontáveis as chamadas “pragas” atribuídas aos 

pescadores de Alvor (semelhantes às que se contam em Monte Gordo, Vila Real de S.to António, Fuzeta e 

Olhão»: “Mesmo hoje, não é fácil conseguir de certos pescadores mais velhos o relato dessas pragas, dado 

que as levam a sério, como uma forma de maldição” (Tengarrinha, 1999: 57-58). 

 

Como qualquer texto da literatura oral, a praga é histórica, irredutível a uma fixação: muda de acordo com o 

intérprete-autor, mas também de momento para momento e de comunidade para comunidade (ou de área 

para área), mesmo se há formulações em certa medida universais como “Havias de morrer”, “Morto fosses 

tu aqui já”, “Maldito sejas” ou “Mil diabos te levem”. 

 

A concretização de uma praga é uma cerimónia mais ou menos clandestina em que alguém combate um 

corpo inimigo visível e invisível. “Hás de morrer como um cão” e “Hás de ter uma morte desgraçada” são 

dois textos que a minha mãe, internada no Hospital Santos Silva (Vila Nova de Gaia), em junho de 2007, 

pôde ouvir em três noites consecutivas à paciente da cama ao lado. Essa mulher de 80 anos dirigia essas 

pragas a uma enfermeira, que as ouviu, tal era a raiva com que a emissora, natural de Valadares, Gaia, os 

 
1 Devo esta indicação bibliográfica à dr.ª Catarina Oliveira, do Centro de Investigação e Informação do Património de 

Cacela / Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, e por isso aqui lhe agradeço. 
2 Também neste caso expresso a minha gratidão à Dr.ª Catarina Oliveira, que não só me deu a conhecer este texto 

como me facultou uma cópia. 
3 Quem me chamou a atenção para este folheto foi, mais uma vez, José Joaquim Dias Marques, a quem de novo 
agradeço. 



 

proferia. Reconheci imediatamente o primeiro com duas variantes: “Hás de morrer sozinho como um cão” e 

“Hás de morrer sozinho como um cão com sarna”. 

 

A (in)visibilidade da praga exige, por isso mesmo, uma contrapraga. Não falta quem acredite que “algumas 

pragas empecem” (palavras da informante que mais pragas me deu a conhecer)4, e esta não é uma crença 

de outrora: “As pragas andam de roda em roda e metem-se no cu de quem as roga”5; ou “Bons olhos me 

vejam,/ bons olhos me protejam;/ Tu és ferro, eu sou aço,/ o mal que tu me desejas/ neste corno to 

embaço”6. Numa outra versão, os dois versos finais – “O mal que tu me queres/ que caia no teu regaço”6– 

transformam o texto numa praga propriamente dita. O não-dito da primeira composição (um responso), isto 

é, o mal que se quer impor ao outro, traduz-se nesta forma num misto de simplicidade irónica e provocação. 

Às razões psicológicas do momento que desencadeiam a emissão da praga junta-se uma motivação orgânica 

de fundo: a preservação da integridade somática e psíquica do indivíduo que o obriga a uma atividade 

competitiva contínua com os outros. A praga é o signo-sinal, no sujeito, de um momento agonístico 

extremo: o combate que desencadeia no eu e no(s) outro(s) sentimentos de inquietação e angústia. Mas a 

crença em que se pode agir sobre uma pessoa através de palavras-ato é sobretudo um bem para o sujeito 

(ainda que ele possa confrontar-se com um sentimento de culpa, ou pelo menos com uma certa 

incomodidade, que vem da convicção de estar a confirmar o pecado original e a contribuir para aumentar a 

miséria do ser humano perante Deus). Uma situação vivencial extrema pede um ato de linguagem 

extremado: “Raios de partam, homem” (Ribeiro, 1987: 102), “Mil diabos a levem mais à barca que para cá a 

passou”7 (Ribeiro, 1987: 103), “Terçã te coma, Duarte, mais à bochada de carneiro que Deus te deu!...” 

(Ribeiro, 1987: 103)”, diz na mesma fala o “Malhadinhas” de Aquilino Ribeiro, que também afirma, com 

humor derisório, num enunciado binário típico do provérbio, “Terçã o parta lá longe, que há-de morrer a dar 

coice!” (Ribeiro, 1987: 82). 

 

A estes exemplos, recolhidos em romances de Aquilino, podemos juntar muitos outros de autores 

portugueses não menos célebres, mas em nenhum outro escritor português (ou de qualquer outra 

nacionalidade), como afirmei, encontrei tantas pragas: em Camilo Castelo Branco, n’A Corja (1880), “Má 

peste o lamba” (Branco, 2000: 160), ou, na Praga Rogada nas Escadas da Forca: Romance Seguido de 

Interessantes Escritos, “Que a justiça de Deus se cumpra na presença dos homens!”, “praga de um 

padecente, rogada nas escadas da forca” (Branco, 1883: 27); em Ferreira de Castro, nos Emigrantes (1928), 

“Má raios o partam” (Castro, 1987: 289); ou, em Jorge de Sena, nos Sinais de Fogo (1979), “Malditos sejam 

todos, que as doenças vos roam e vos matem! Que a terra se abra para vos comer! Malditos sejam por mo 

roubarem! Malditos! E tu, quando estiveres morto de fome, que nem tenhas forças para vir de rastos até 

aqui, para eu te cuspir em cima! E para te dar um pontapé nesse pau miserável que é a tua vaidade! Que ele 

seque, que ele encolha, que ele te caia de podre! E então hás de vender-te na rua, e ninguém te há de 

comprar!” (Sena, s.d.: 130). 

 

Também no conto popular a praga é uma constante. Pode dar-se como alívio mais ou menos inconsequente 

para a ação. Mas, muitas vezes, uma praga como “Não vir o Diabo, que te levasse”, que uma mãe rogava 

constantemente à sua filha (“Vasconcelos, 1963: 404), é fundamental para a evolução da narrativa e para a 

 
4 Quando referi que andava a fazer uma recolha de pragas, essa informante pediu-me anonimato. Contudo, posso dizer 

que é uma mulher que, em 2008, tinha cerca de 55 anos. 
5 Ouvi este texto – que também funciona como comentário, metalinguagem – no dia 27 de julho de 2008, em Quintela, 

aldeia da freguesia de Gestaçô, concelho de Baião, distrito do Porto. Disse-mo uma tia minha, nascida em 1954. 6 

Recolhi este texto em junho de 2007. A informante, Emília Ribeira, nascida em 1979, natural do Porto, notou que estas 

palavras são ditas em voz interior e com uma mão escondida, a fazer figas, e acrescentou que o aprendeu com a sua 

avó, natural de Trás-os-Montes. 
6 Ouvi este texto, também em junho de 2007, a uma auxiliar de educação educativa, Manuela Antunes, nascida em 

1978, natural de Matosinhos. 
7 Em Quintela, concelho de Baião (Porto), identifiquei a versão “Raios o partam mais à barca que para cá o passou” 

(Cândida da Conceição Nogueira, nascida em 1954. 28 de junho de 2007). 



 

moral da história; vale “como advertência contra esse tipo de invocação” (Parafita, 2000: 98), conforme 

observa Alexandre Parafita no livro O Maravilhoso Popular: Lendas, Contos, Mitos, a propósito do conto “A 

praga da mulher do jogador” (Parafita, 2000: 98-99). O conto “A maldição” tem também essa função. Um pai 

prepotente, que roga ao filho a praga “– Se fores à romaria, que te danes como um lobo no mesmo dia!” 

(Parafita, 2000: 146), morre de remorsos, depois de o ver transformado em lobisomem e morto pelas 

pessoas da aldeia. As pragas mudam vidas, matam e dão vida, ensinam, “projetam destinos” (Meireles, 

2005: 210), nas palavras de Teresa Meireles, no livro A Partilha da Palavra nos Contos Tradicionais. 

 

A veemência daquelas pragas aponta para o modo como os enunciadores as encaram em termos de 

pragmática, de relação entre o dizer e o fazer: a inscrição da praga numa ordem ritual que pressupõe a sua 

eficácia (ao menos no momento da proferição, acredita-se ou quer-se acreditar no seu poder). Há e houve 

sociedades nas quais a praga era tudo menos um ato pontual, visto como um desvario e um erro. José 

Manuel Pedrosa, no longo e esclarecedor artigo “Los padres maldicientes: del Génesis, la Odisea y el 

Kalevala a la Leyenda de Afonso X, el romancero y la tradición oral moderna”, nota que “la maldición que los 

padres pueden pronunciar, de viva voz y mediante la palabra, contra los hijos desobedientes se considera en 

todas las sociedades tradicionales de inexorable cumplimiento, a no ser que se apliquen remedios de tipo de 

religioso o que se entrometan fuerzas divinas que anulen su potencia mortal” (Pedrosa, 2001: 175). 

 

Na identificação e na caracterização da praga que estou a propor, sintetizo o que de essencial me parece ser 

já conveniente salientar: a praga é uma “maldição” dinâmica e vitalista que nos coloca perante a evidência 

das raízes remotas do género e da sua disposição marcadamente antropológica e ontológica: a preservação 

do eu determina a subjugação, a anulação e mesmo a eliminação violenta do outro. Isto apesar do humor 

solto e mais ou menos inventivo que por vezes atenua os efeitos imediatos da mordacidade. 

 

Tanto no uso comum como em contextos mais especializados, os textos que aqui designo de “pragas” são 

afetados por uma evidente hesitação terminológica. Oscila-se entre os lexemas “praga” e “maldição”. 

Prefiro reservar o termo “maldição”, em português, para os textos proferidos por seres sobrenaturais 

(como diabos, bruxas ou fadas más) ou por figuras bíblicas cujo estatuto e poder lhes permite prescindir do 

apoio de um intermediário; o diabo do conto “O esqueleto do padre”, por exemplo, não diz “Havias de…” 

ou “Que morras enforcado”, nem solicita a intervenção de outras forças; afirma, peremptoriamente, 

usando o modo indicativo, “– Quando o vosso filho fizer vinte e um anos, morrerá enforcado!” (Parafita, 

2000: 57). Também a décima terceira fada do conto “As treze fadas” declara, absolutamente certa da 

eficácia das suas palavras (neste conto é evidente a influência de “A Bela Adormecida”, recolhida pelos 

irmãos Grimm): “Na idade de quinze anos […] espetará um fuso na mão direita, que a fará adormecer pelo 

espaço de cem anos, assim como a todo o pessoal do palácio, exceptuando o rei e a rainha, que sucumbirão 

de dor, quando, do regresso do seu passeio, se lhes deparar tão irremediável desgraça” (Vasconcelos, 1966: 

250-251). 

 

A praga é uma espécie textual proteiforme e combinatória que envolve, como toda a literatura oral e 

popular, um circuito de conceção, acomodação, recriação e reprodução. O seu processo de composição 

marcadamente sensorial e emotivo compensa com ameaças e coações o vazio ou a retratação que a liturgia 

oficial, contemplativa e abstrata, impõe ao corpo e ao sensório no litígio com o outro. 

 

A energia extremada da praga permite ao sujeito da enunciação resistir ao pessimismo e estabelecer a sua 

autodeterminação. Inscrita numa zona de radicalidade de um eu perdido num labirinto de sentimentos de 

raiva incontrolável, desencadeados por um oponente odioso, esta textualidade reveste-se de um estatuto 

ambíguo que a faz oscilar entre o ato locutório, o ato ilocutório e o ato perlocutório: o valor locutório, ou o 

ato de dizer a praga (predicação e referência), articula-se com o valor ilocutório, com as intenções expressas 

no enunciado, do qual se espera um valor perlocutório (os efeitos concretos). As incidências perlocutórias 

podem verificar-se no objeto mas também no enunciador enquanto recetor do seu próprio discurso. No 

objeto, para além da indução de sentimentos negativos ou de perda, da sua predação e, em maior ou menor 



 

grau, extenuação, poderá haver resultados não previstos e dificilmente mensuráveis como a correção de 

energias negativas ou incorretamente dirigidas. No enunciador, há o prazer da praga, a sensação de poder e 

a regulação (pacificação ou atenuação) dos impulsos de vingança e de punição. Vejamos: esta praga invoca 

um poder mágico que é sancionado pela intencionalidade justiceira que o termo “inocente” evidencia antes 

do ato de fala carregado de força ilocutória: “– Se o inocente morrer, que te caiam em cima do corpo todas 

as maleitas do mundo, e que a tua alma nunca tenha descanso” (Mota, 1999: 71). Todavia, o conteúdo 

acional do enunciado encontra-se suspenso até à verificação do enunciado condicional. Como se infere do 

contexto, esta praga não tem uma intenção maligna e é por isso mesmo considerada socialmente válida (o 

“inocente” é um recém-nascido). A sua concretização é pública, direta, ao contrário da modalidade que se 

mantém privada e secreta por advir de emoções momentâneas ou por resultar, mais ou menos 

conscientemente, de um ressentimento pessoal muito fundo e prolongado, razões suficientes para que o 

sujeito a cale em si. A esta espécie, que, para o próprio enunciador, existe numa zona obscura de 

indecidibilidade e marginalidade ética, soma-se a praga que é calada ou por medo de conflitos e retaliações 

ou porque simplesmente a idiossincrasia do sujeito implica a sua vigência apenas nesse espaço reservado e 

clandestino. 

 

Mas nem todos calam as pragas, e é precisamente em Aquilino que encontramos muitos registos eloquentes 

de vidas que não prescindem de viva voz desta linguagem. No romance Terras do Demo, a mãe de Joaquim 

Javardo defendia-se das injúrias da comunidade com tais “maldições que até tremia céu e terra. 

Para cada um seu flagelo” (Ribeiro, 1983b: 192): 

– Maldito sejas, tinhoso, e que tantos piolhos te cubram como de estrelas tem o céu com a lua 

nova! Que a sarna, a herpes e a câncero te roam dos pés à cabeça como os cães quando têm 

fome! Que te dê uma foeira e te derretas pelo ânus como um odre de azeite pelo pernil! Que 

tenhas tanta fome que comas tua mãe viva e desenterres os ossos de teu pai para os esburgar! 

Que tenhas uma dor de pedra que te saia o mijo pelos olhos! Que se te tape a tripa e deites pela 

boca como o cântaro quando está cheio! Que morras com os dentes a tocar castanhetas e os 

diabos do Inferno dancem ao compasso! (Ribeiro, 1983b: 192-193) 

 

Aludi, acima, ao valor perlocutivo da praga e à suspensão da crença nos seus efeitos até à manifestação de 

resultados. Também afirmei que não falta quem acredite na eficácia da praga, sobretudo quando se 

reconhece em alguém, como à mãe de Joaquim Javardo, uma perícia especial na arte de a dizer: 

“Coitadinhos dos amaldiçoados! Muitos deles não puseram as correias de militar, secos como as palhas. 

 

Quando morreu, ninguém lhe queria pegar no esquife; foi preciso o regedor intimar os cabos da freguesia” 

(Aquilino, 1983b: 193). Esta passagem lembra-me o caso do célebre vudu haitiano, cujos crentes, poucos 

dias depois de serem alvo de um “feitiço”, morrem, diz-se, devido a um efeito psicossomático de terror. A 

serem verdade estas mortes, a explicação racional que me ocorre só pode ser uma: trata-se de um caso 

paradigmático do poder da sugestão. 

 

O efeito da praga não é gerado sem um contexto sociocultural e de alocução muito preciso. O emissor 

acredita na força do seu enunciado e o destinatário não crê menos nos efeitos das palavras e dos gestos que 

o visam. Por isso, quanto mais memorável enquanto palavra, quanto mais se propuser transfigurar a 

realidade, mais a praga tenderá a ser vista com respeito e como ação. A série que transcrevi concretiza num 

intenso poder de visualização que decorre em grande parte do adynato ou impossibile. É esta uma das 

figuras retóricas por excelência da sátira propriamente dita e da praga, por permitir impor ao objeto 

satirizado uma série de causas e efeitos de exceção que surpreende pela combinação de burlesco derisório e 

ficcionalização hiperbólica. Esta imaginística e estes ilogismos, esta estética do redimensionamento insólito 

das estruturas do real empírico, lembram-nos que à poética do oral e do popular nunca foi alheia a visão do 

mundo e os procedimentos de linguagem que o Surrealismo explora e sistematiza (a anamorfose 

surrealista). 



 

Cada uma daquelas pragas conserva todos os elementos literários e antropológicos que fazem a 

especificidade do género: palavra que, como corpo estético e pragmático, total na sua brevidade, racional 

na sua voragem aparentemente só movida por uma vil e descontrolada irracionalidade, acontece com o fim 

de remir o enunciador, lançando-o, altivo e vitorioso, ao menos no momento da proferição, sobre um 

oponente. Idealmente, a praga deveria garantir uma vitória presente e futura, mas um ser humano comum 

não tem garantias absolutas de que se cumprirá o que ela anuncia, nem mesmo a mãe do Joaquim Javardo 

das Terras do Demo. O mesmo não se pode dizer das pragas ou das maldições de Deus, que são infalíveis, ao 

menos segundo a perspetiva dos crentes. A isto voltarei mais à frente. 

 

Entretanto, lembremo-nos das maldições não de Deus mas de figuras protegidas por Deus, e vejamos o caso 

da ameaça de Josué, no romance Caim (2009): “Maldito seja quem tentar reconstruir a cidade de jericó, 

morra o filho mais velho a quem lhe lançar os alicerces e o mais novo a quem lhe levantar as portas” 

(Saramago, 2009: 117-118). O narrador, ou o autor-narrador José Saramago, comenta com ironia esta 

maldição e deixa-nos matéria para reflexão: 

Naquela época as maldições eram autênticas obras-primas literárias, tanto pela força da 

intenção como pela expressão formal em que se condensavam, não fosse josué a crudelíssima 

pessoa que foi e hoje até poderíamos tomá-lo como modelo estilístico, pelo menos no 

importante capítulo retórico das pragas e maldições tão pouco frequentado pela modernidade. 

(Saramago, 2009: 118) 

 

Não é necessário procurar muito em Aquilino para se poder eleger algumas pragas que não são inferiores à 

de Josué-Saramago enquanto modelos do género, quer no aspeto estilístico quer no da formaforça, no da 

impetuosidade (os dois campos estão ligados, obviamente). A violência é um dos grandes temas da obra de 

Aquilino e a praga constitui uma das suas expressões mais genuínas. As pragas que já transcrevi são mais do 

que suficientes para justificar estas minhas afirmações, mas vale a pena ver esta outra praga: 

– Castigados sejais, judeus, piores judeus que os que crucificaram a Cristo! Oxalá que o fogo 

consuma as vossas casas e searas, e a malina vos não deixe de pé uma só rês do rebanho! Que 

vossos filhos dêem em ladrões e vossas filhas acabem no fado! Que, por onde passeis, sequem 

as ervas e as fontes, e mirrada se torne a mão que vos socorrer! Oxalá!!... (Ribeiro, 2011: 137) 

 

Recupero a parte final da citação anterior de Saramago: “[…] pelo menos no importante capítulo retórico 

das pragas e maldições tão pouco frequentado pela modernidade” (Saramago, 2009: 118). Não sei 

exatamente o que devo incluir e excluir no “capítulo retórico” de pragas e maldições da modernidade, tal 

como o vê o narrador-José Saramago: se “pragas e maldições” mais ou apenas de personalidades eminentes 

ou se também “pragas e maldições” de homens e mulheres ditos comuns. Seja como for, a avaliar pelos 

exemplos a que já aqui aludi ou tratei, tanto de Aquilino e de outros escritores portugueses como da 

tradição oral e popular propriamente dita, não podemos dizer que as pragas e as maldições sejam um 

capítulo quase fechado. Acontece exatamente o contrário, como estou a tentar demonstrar e como esta 

praga de Tomaz de Figueiredo (1902 – 1970) ilustra na perfeição:  

Maldito seja, mil milhões de vezes, 

cem mil milhões, esse a quem devo isto!  

Que o não redima a ele o amor de Cristo, 

e que a sua alma se requeime em fezes! 

 

Que, no inferno, mais do que chineses 

suplícios, de diabólicos registos, 

lhe retalhem do mal os negros quistos: 

seja-lhe o instante um bilião de meses. 

 

– Demónios, espetai-o, espicaçai-o!  



 

o maior dos tormentos, inventai-o, dai-

lho, porque ao pé dele vós sois santos. 

 

Que ao menos ele sofra um nada, a sombra deste sofrer que a 

minha alma assombra: lume lhe seja a água dos meus prantos. 

(Figueiredo, 2003: 362). 

 

Perdoe-se-me o impressionismo, mas a propósito desta praga em verso de Tomaz de Figueiredo não resisto 

a caracterizá-la nestes termos: é o esplendor da praga no seu auge, é a agonia e a reação do sujeito no seu 

máximo. Uma praga como esta é uma máquina de subjetividade irredutível que organiza (num soneto…) o 

caos de palavras e sentimentos do enunciador. O que há de mais íntimo e paroxístico no eu expressa-se na 

praga. Esta metamorfose de uma sensibilidade que, pela palavra, aparece mais como pensamento do que 

como desvario, ou ao mesmo tempo pensamento e desvario, não é exclusiva do poeta da literatura 

canónica. No vol. II do Cancioneiro Popular Português de José Leite de Vasconcelos, temos um texto ainda 

mais extenso do que o de Tomaz de Figueiredo e não menos injuntivo e autoritário, nem inferior enquanto 

estética da imprecação:  

És engrata pra comigo: 

contra ti o tempo veijas, 

a fortuna de ti fuja, 

não logres o que deseijas. 

 

Permita o Céu vingá’la sorte 

dos danos que me tens feito! 

Astrução tenhas no peito, 

não haja faca que corte, uma 

pinga de água-forte te dê 

alguém por castigo, quando 

comer’s algum figo te 

arrebente a boca logo, Prò 

fato te salte o fogo, já que és 

engrata comigo! 

Da mesa te fuja o prato, a 

panela se te apegue, 

nunca a soldada te chegue, 

piolhos tragas no fato, a 

loiça te quebre o gato, 

sempre malfadada sejas! 

Quando comeres cereijas, 

te dê logo uma degestão; 

em qualquer ocasião 

contra ti o tempo veijas! 

Quando for’s a ferir lume, 

mil pancadas dês nos dedos, 

sobre ti chovam penedos, 

cases com homem que fume, 

a casa te desarrume, andes 

sempre porca e suja, 



 

a todos pareças c’ruja, tão 

feia te vás fazendo! Digam 

todos em te vendo: a 

fortuna de ti fuja! 

Quanto tiver’s alguns pensares 

tos tirem do pensamento, 

quando tu fores, o vento a 

roupa que tiver’s, levar, 

quando fores alguém chamar 

um par de surdos tu vejas, 

sempre malfadada sejas! 

Comas sempre o pão de rala, 

uma rouquidão te dê na fala, 

não logres o que desejas!”. (Vasconcelos, 1979: 482-483. Sublinhados no original. Sem dados sobre a 

recolha) 

Chegado a este ponto, quem me estiver a acompanhar neste ensaio poderá objetar que Aquilino criou ou 

retocou consideravelmente muitas ou a totalidade das pragas ditas pelas personagens dos seus romances. 

Não posso contrariar, no essencial, esta tese, mas devo relembrar que a praga é, como qualquer género do 

discurso da tradição oral, volante e volátil. Vive, portanto, em versões e em variantes, e, além disso, há uma 

característica que a distingue de um provérbio, de uma quadra, de um romance tradicional: é exatamente a 

sua maior mutabilidade (quem vem da singularidade do contexto que a desencadeia: um sujeito envolvido 

numa situação-limite de dor, raiva, ódio, lágrimas). As pragas breves que já destaquei circulam mais ou 

menos sem variações, mas uma infinidade de outras um pouco mais longas variam muito em função do 

enunciador. Um estudo comparativo, que não posso aqui empreender, entre Aquilino, outros escritores e a 

tradição oral provaria esta minha convicção. 

 

Acrescento mais elementos à síntese que propus acima: para o agente, que, através da palavra, quer matar 

para punir e se salvar, a praga não é gratuita nem viciosa, mas nem por isso interessará tentar provar a 

legitimidade dessa violência junto do grupo. O texto nasce e vive na clandestinidade e, portanto, só ao 

sujeito importará reconhecer-lhe ou não inteireza moral (convencendo-se de que o oponente, autoritário e 

criminoso, não o pode acusar de imoralidades, ressentimento ou má-fé). Apesar de os exemplos que citei de 

Aquilino contrariarem em parte esta minha afirmação, a praga é sobretudo da ordem do privado. Em 

Aquilino, a praga vive da conflitualidade que atravessa todos os recantos do quotidiano e, na maioria das 

vezes, é dita numa intimidade que envolve poucas testemunhas (às vezes duas: o emissor e o destinatário). 

A raiva imparável com que é proferida a forma mais breve desta especificidade textual – “Morre” 

(imperativo antecedido ou seguido muitas vezes de um vocativo insultuoso como “maldito” ou outros 

qualificativos que são palavrões) – mostra que se trata de uma manifestação extremada de energia natural e 

individual. A rapidez com que se propaga e transforma, não obstante o seu relativo secretismo, diz bem da 

sua presença muito ativa no nosso dia a dia, não apenas num passado mais ou menos longínquo, como 

também já afirmei. 

 

Para já, interessa-me explorar outra das características sensíveis da praga, tal como a entendo, e a que, de 

resto, já aludi. Tendemos a ver na praga a expressão do mal de quem a enuncia. Mas a praga é, antes de 

mais, o modo de um sujeito dizer a sua ética. Quem a diz não se considera uma entidade demoníaca; pode, 

quando muito, depois de a dizer, mais cedo ou mais tarde, admite ter cedido por momentos à influência do 

Diabo. São as circunstâncias, a necessidade de produzir um bem, que pedem a praga. Contra o mal, só um 

mal maior, ainda que simbólico, atua. Sobre a praga recai o peso da interdição, mas isso não a torna 

minimamente associal. Inscritas em contextos privados, as pragas mais usadas são às vezes ouvidas por 

recetores mais ou menos ocasionais. Refiro-me a formulações breves como, para além das já aqui citadas, 

“Morto sejas/ fosses tu aí já”, “Cego sejas / fosses tu”, “Oxalá morresses”, “Oxalá partisses uma perna”; ou, 

quando não é apenas uma interjeição que expressa uma reprimenda (séria ou simulada), “Raios te partam”, 



 

em que a praga e o insulto se recobrem. Terras do Demo dá-nos a ver uma situação em que a praga é ouvida 

por um número indeterminado de pessoas: 

À porta da venda ateara-se a gritaria. Águeda, a mulher do Zé Narciso, abraçada a ela, clamava num uivo 

ferino: 

– Ai, marido da minha alma, que te deitaste a perder! A maldição do céu venha e cubra a tua irmã! 

(Aquilino, 1983b: 135) 

 

Entre o eu e o outro há um abismo intransponível que o texto testemunha e aprofunda. A convocação do 

divino valida a especificidade e, ao mesmo tempo, a universalidade e a grandeza daquela praga: a punição 

consiste na palavra justa e exata e o eu potencia-se no interior da língua que cria e diz para si próprio e para 

os outros. O inumano (objeto) é votado à perdição e ao sofrimento eternos pelo mais humano (o sujeito e a 

verdade humana e religiosa). O que aqui se joga é simultaneamente o tudo e o nada da condição humana. 

 

A praga constitui, muitas vezes, o único poder do sujeito face a um oponente aparentemente imbatível. No 

folheto de cordel Vida e História de Pedro-Sem (que muito já teve e agora nada tem), de Rafael Augusto de 

Sousa, João Gonçalves, quase a morrer, defende a filha dizendo “que a maldição caia sobre o seu sedutor e 

assassino de seu pai; que a minha maldição o persiga até à eternidade” (Sousa, 1905: 10). Um pouco antes, 

ela dirigira a mesma praga diretamente a Pedro Sem, mais ou menos nos mesmos termos. O padre amigo da 

família, que assiste a este episódio, cortou a palavra a João Gonçalves e assim evitou que ele cometesse uma 

falta imperdoável: que amaldiçoasse injustamente a própria filha, por não compreender de imediato que ela 

fora vítima das mentiras de Pedro Sem: “mas antes de deixar o mundo castigarei a filha indigna com a minha 

maldi...” (Sousa, 1905: 10). O mesmo padre alude a uma ética da praga ou a uma alética da e pela praga: a 

procura e a exposição da verdade do mundo pela verdade (integridade) da praga: “Lembrai-vos dessa vítima 

que vos amaldiçoou à hora da morte; a sua maldição háde perseguir-vos enquanto gozardes a vida” (Sousa, 

1905: 13). 

 

Esta alética (verdade) da praga está de acordo com a tradição bíblica. No Génesis, no episódio “Tentação de 

Eva e a queda do homem”, encontra-se aquela que é, segundo a mundividência judaico-cristã, a primeira 

série de pragas (ou de maldições), formulada (literariamente) não pelo Diabo ou por um qualquer espírito 

herético e perverso, mas por Deus: “Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita 

serás mais que toda a besta, e mais que todos os animais do campo: sobre o teu ventre andarás, e pó 

comerás, todos os dias da tua vida” (AA. VV., 1999: 7. Sublinhado no original). Trata-se de um discurso que 

vem da verdade total de Deus, não da verdade incompleta de cada um dos crentes, de quem, para que se 

cumpra o “amor ao próximo” em que o Novo Testamento insiste, não se espera a formulação de pragas. 

Contudo, elas existem porque a vida humana, contingente e histórica, as exige. A incomodidade dos fiéis 

perante a praga é, às vezes, atenuada por um pedido de perdão a Deus (que não raramente antecede a sua 

enunciação): “– Golas de odres! Deus nos perdoe, mas havia de vir uma neve tão alta, tão alta, que os 

engolisse até para riba da cornadura!... Filhos de má mãe” (Ribeiro, 1983b: 59). 

 

Mas também me parece lógico dizer que no (in)consciente coletivo a praga surge autorizada pelas pragas e 

pelos castigos de Deus em que a Bíblia é fértil: “Ah, malditas garçonnes e suffragettes! Malditas sejam e 

Deus as castigue de tal sorte que fiquem carecas como abóboras-meninas e lhes cresçam no queixo barbas 

de porta-machado!” (Ribeiro, 1983a: 30). 

 

Na tradição judaico-cristã, o mundo é uma consequência da praga-maldição original que trouxe dor à 

serpente (“E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente: esta te ferirá a 

cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar” (AA. VV., 1999: 7)), à mulher (“Multiplicarei grandemente a tua dor, e a 

tua conceição; com dor terás filhos; e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará” (AA. VV., 

1999: 7)) e ao homem (“Maldita é a terra por causa de ti; com dor comerás dela, todos os dias da tua vida. 

[...] No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra; porque dela foste tomado: porquanto 

és pó, e em pó te tornarás” (AA. VV., 1999: 7)). 



 

Menos conhecida, mas não menos (tragicamente) importante em efeitos indeléveis na história da 

humanidade, é a maldição dita por Noé ao seu filho Cam e em particular ao filho deste, Canaan, e sua 

descendência. Cam, que viu a nudez do seu pai Noé, que se havia embriagado e dormia nu na sua tenda, 

chamou os seus irmãos, que, ao contrário dele, “tomaram [...] uma capa e puseram-na sobre ambos os seus 

ombros, e indo, virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira 

que não viram a nudez do seu pai” (AA. VV., 1999: 13). Quando acordou, Noé “soube o que o seu filho 

menor lhe fizera” (AA. VV., 1999: 13) e por isso disse: “Maldito seja Canaan; servo dos servos seja aos seus 

irmãos” (AA. VV., 1999: 13). Esta praga é tragicamente relevante e célebre porque nela se encontrou uma 

justificação bíblica para a escravatura, iniciada, segundo a perspectiva colonialista, por mais absurdo que 

agora nos pareça, nesse ramo escravizado da família de Noé. Este discurso maldizente e punitivo é 

metonímia de um sistema de pensamento que permitiu sem questionamento a implementação do 

colonialismo e da escravatura (e permite ainda em todo o mundo inúmeras modalidades de escravatura). 

 

Antevejo outra objeção dos leitores pouco ou nada convencidos com os meus argumentos (que um leitor 

menos paciente poderá considerar ofensivos): hoje a praga está em desuso, ou só a ela recorrem pessoas 

mentalmente desequilibradas ou que por momentos perderam a razão. Afirmei já, no início, que quer a 

literatura escrita como a oral, popular e tradicional, quer a observação empírica me mostram que a praga 

não é um fenómeno raro. Procurei fundamentar esta afirmação com exemplos aquilinianos e portugueses. 

Recorro agora a exemplos (não-portugueses) que considero muito elucidativos de uma tendência muito 

generalizada para o uso da praga, dentro de uma perspetiva religiosa. Não se trata aqui só do recurso mais 

ou menos terapêutico à praga, enquanto texto que salva quem o enuncia sem matar ou ferir o objeto. Trata-

se de um uso violento e fundamentalista. 

 

Vejamos: no livro de 2006 A Desilusão de Deus (The God Delusion), Richard Dawkins comenta uma série de 

cartas que ele e outros críticos da religião e de Deus têm recebido com ameaças violentas. É com humor, 

inteligência e tolerância que o autor desconstrói a agressividade sem limites de quem não admite a não-

crença em Deus. Num caso particularmente extremo e, como diz Richard Dawkins, nada cristão, o autor da 

carta afirma: 

Decididamente, vocês têm cá uma lata! Adorava pegar numa faca e esventrá-los a todos, seus 

idiotas, e gritar de alegria a ver as vossas entranhas a derramarem-se à vossa frente. Vocês 

andam a ver se arranjam como atear uma guerra santa em que um dia eu, e outros, como eu, 

possamos vir a ter o prazer de passar aos atos como o atrás mencionado. (Dawkins, 2007: 256) 

 

Não temos aqui uma praga propriamente dita, mas pergunto-me que pragas (de bradar aos céus) não rogará 

no dia a dia quem é capaz de se expressar nestes termos. Cito de novo esta parte, que, sobretudo se vista 

isoladamente, vale como uma praga ou tem em si a configuração de uma praga das mais extremadas, 

lançada contra todos os não-crentes: “[…] gritar de alegria a ver as vossas entranhas a derramarem-se à 

vossa frente” (Dawkins, 2007: 256). O autor da carta não se fica por aqui e permite-se evocar, como que 

numa cruzada, a intervenção de Deus: 

Vai consolar-me saber que o castigo que DEUS vos há-de trazer será mil vezes pior do que o que 

quer que seja que eu possa infligir. O melhor de tudo é que vocês hão-de sofrer para toda a 

eternidade por estes pecados de que estão completamente ignorantes. A ira de DEUS não háde 

mostrar misericórdia. Para vosso próprio bem, espero que a verdade vos seja revelada antes 

que a faca vos toque na carne. Feliz NATAL!!!. (Dawkins, 2007: 256-257) 

 

Grande parte desta passagem é já, num sentido lato, uma praga ou, mais concretamente, uma maldição 

(recorre-se ao modo indicativo, não ao conjuntivo), e uma maldição que se crê ser infalível porque será 

concretizada por Deus. A inscrição desta (quase-)praga ou maldição na genealogia das pragas e das 

maldições de Deus e de figuras bíblicas é evidente; e evidente é também a falta de lógica da argumentação, 

contra a qual, no fundo, se debate todo o livro de Richard Dawkins. Repare-se: “[…] pecados de que estão 

completamente ignorantes” (Dawkins, 2007: 257), “Para vosso próprio bem, espero que a verdade vos seja 



 

revelada antes que a faca vos toque na carne” (Dawkins, 2007: 257), e, mesmo assim, “A ira de DEUS não 

há-de mostrar misericórdia (Dawkins, 2007: 256). A carta termina com uma intensificação da total 

incoerência que é alguém dever ser punido simplesmente por ser não-crente e por acreditar na evolução 

darwiniana: “PS: Vocês não fazem mesmo ideia daquilo que vos está reservado… Eu agradeço a DEUS por 

não ser vocês” (Dawkins, 2007: 257). O autor destas palavras envereda por uma contradição nos termos e, 

no fundo, admite, sem disso se aperceber, a parcialidade de Deus (ou a suprema estupidez humana): quem 

vai ser punido exemplar e dolorosamente não tem a mais ínfima noção dos seus pecados (insisto: “[…] 

pecados de que estão completamente ignorantes”); e quem se satisfaz até ao paroxismo com o castigo dos 

outros agradece a Deus não estar na posição dos castigados, o que indicia que se assume que é Deus quem 

à partida destina o papel que cada um cumpre: o de crente ou de nãocrente e, logo, o de eleito ou de 

castigado. 

 

O que pretendo com esta linha de raciocínio é simplesmente evidenciar a proximidade entre as pragas 

centenárias dos romances de Aquilino, que, vistas sem qualquer enquadramento antropológico, 

sociocultural e religioso, podem parecer primitivas e únicas, e as pragas (americanas e não só) do século XXI. 

Aquilo a que muita da crítica aquiliniana tem chamado a bruteza dos homens e das mulheres da Beira não é 

assim tão diferente da mistura de paixão e má-fé que hoje move tantos cristãos por esse mundo fora, muito 

em especial, por razões que muitos têm procurado explicar, nos Estados Unidos da América. Se pensarmos 

melhor, há uma grande diferença entre as pragas das personagens de Aquilino e as de zelosos cristãos como 

aquele que assina as afirmações que transcrevi. Malhadinhas não vê na praga um mecanismo que lhe 

permita submeter e dizimar quem não partilha das suas crenças religiosas; a praga é para ele sobrevivência 

no dia a dia, energia contra as vicissitudes que literalmente ameaçam a sua vida. Para um cristão 

fundamentalista, cuja vida está longe do jogo da sobrevivência mais elementar que era a da aldeia 

aquiliniana, a praga é a alegria e a boa consciência do mal. O cristão americano típico (ou qualquer cristão 

menos cristão…) não pragueja contra a fome ou contra a falta de liberdades básicas; pragueja contra quem 

não partilha da sua fé e não aceita que a moralidade não possa ter outra fonte senão a religião. 

 

Recupero o comentário irónico do narrador-autor de Caim a propósito das maldições bíblicas enquanto 

“autênticas obras-primas literárias” (Saramago, 2009: 118) do passado e reforço o que afirmei. Afinal, a 

modernidade ou a pós-modernidade não é pobre em modelos de pragas e de maldições. Não faltam hoje 

mestres que envergonhariam Josué pela sua falta de força. Não é pequena maldição a de Josué (“Maldito 

seja quem tentar reconstruir a cidade de jericó, morra o filho mais velho a quem lhe lançar os alicerces e o 

mais novo a quem lhe levantar as portas” (Saramago, 2009: 117-118)), mas está muito longe da imaginação 

do cruzado de Cristo cujas palavras citei e comentei há pouco e que, porque memoráveis (inesquecíveis), 

volto a citar: “[…] gritar de alegria a ver as vossas entranhas a derramarem-se à vossa frente” (Dawkins, 

2007: 256). 

 

Perante esta veemência e originalidade, também as pragas das personagens de Aquilino e as que recolhi da 

oralidade portuguesa parecem bem menos truculentas e incomuns. Para mais, apresentam-se menos 

ameaçadoras, por uma razão que era válida no tempo de Aquilino e ainda mais no nosso tempo português. 

Explico: havia e há armas de fogo em Portugal (de caça, sobretudo…), e não faltarão casos (difíceis de 

provar, com certeza) de assassinados a tiro que antes ouviram umas boas pragas dos homicidas; mas este 

cenário é com certeza mais frequente nos Estados Unidos, onde, como se sabe, há escassez de muita coisa 

(como de tolerância e verdadeira liberdade religiosa), mas não de armas. Para mais, são os próprios 

praguejadores que avisam, convencidos de que as palavras não bastam: “A minha arma está carregada” 

(Dawkins, 2007: 259), lê-se numa reação de um outro cristão (nada misericordioso) que não aceita a 

separação constitucional, nos Estados Unidos da América, entre a Igreja e o Estado. 

 

Fundamentado nos exemplos que convoquei e comentei, arrisco afirmar que na tradição oral portuguesa e 

na memória dela que é a literatura escrita subsiste um género, com valor intrinsecamente performativo e 

psicossomático, muito apreciável na quantidade e na qualidade dos seus tipos e variantes. Quer dizer: um 



 

género do discurso investido de força estética, ritual e pragmática, cuja designação que melhor o nomeia 

(praga) é também aquilo que primeiro o esconjura e o afasta das coletâneas de literatura oral, tradicional e 

popular, e da área de investigação de especialistas. 

 

Esta marginalização faz-nos esquecer as virtudes da praga, que é, no essencial, como sucede com a 

congénere da literatura dita culta (citei uma praga exemplar maior de Tomaz de Figueiredo), energia pura e 

vital contra a frustração e a derrota. A praga é, ou pode ser, um texto de conhecimento do eu e do outro. 

Pacifica e evita equívocos e males maiores: a degeneração do sofrimento do emissor em doença 

psicossomática; a violência física e psicológica exercida sobre alguém inocente e/ou culpado; e o corte de 

relações, até entre pessoas do mesmo grupo familiar, motivado por um mal-entendido que a praga, nas suas 

valências curativas ou apaziguadoras, resolve. O melhor da praga, para o sujeito, pode ser mesmo a sua 

vertente de purificação, autognose e ética; purificação, sublinhe-se, como afirmei, enquanto libertação de 

energias negativas, não necessariamente enquanto expurgação do mal do enunciador. 

 

É este um género característico da civilização portuguesa e não só. A praga (e a maldição), forma breve 

muito própria da condição humana, ocupa um espaço ontológico primordial. Este género do discurso, acima 

de tudo, recorda-nos que cada corpo-mente é um todo dinâmico passível de se dizer pela praga enquanto 

enunciação composta por um enunciado, um emissor, um destinatário e um contexto de alocução, mas 

principalmente enquanto enunciado, mesmo se não raro silencioso ou silenciado, murmurado ou abafado; 

um enunciado que, produto tanto de uma pulsão incontrolável e episódica como de uma deriva profunda e 

contínua, traduz toda a contingência da vida humana, toda a indecidibilidade dos nossos arrebatamentos e 

juízos. Aqui e agora, não quis mais do que procurar compreender um pouco melhor estas evidências. Segui, 

como se impunha, apoiado nas provas que a observação empírica e a obra de Aquilino fornecem a quem 

delas quiser recorrer, uma metodologia em grande parte linguística, literária, cultural e antropológica. 

A aldeia de Aquilino está morta, mas a força viva e terrena, telúrica, da praga habita ainda o corpo e a mente 

dos homens e das mulheres da Beira, ou do ser humano universal. Se não é assim, quem nunca rogou uma 

praga que atire a primeira pedra – ou a primeira praga. 
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