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"Cada criatura humana traz duns almas consigo:
uma que olha de dentro para fora, outra que olha
de fora para dentro... Espantem-se a vontade;
podem ficar de boca aberta, dar de ombros, tudo;
nao admito replica."
("0 Espelho", Machado de Assis)

A iddia de diAlogo estã presente em praticamente toda a obra de
Mikhail Bakhtin. Esta recorréncia acontece porque o dialogismo é a base
para a formacao de seus mais importantes conceitos, como o de
intertextualidade (termo usado pela primeira'vez por Julia Kristeva, mas
que a considerado como urn conceito bakhtiniano), permeando tambem os
elementos que dao sustentacao a sua teoria sobre o género romanesco.
Mas o que mais nos importa aqui é a sustentacao que estas relacOes
dialOgicas vac) dar ao conceito de polifonia.
A polifonia foi estudada por Bakhtin a partir dos romances de
Dostoievski, mas isto nao significa que seus elementos so aparecam no
romance , e ate é dificil de acreditar que, para chegar a urn conceito tao
complexo, o autor TAD tenha se debrucado sobre outros tipos de texto. 0
drama serviria como exemplo. No seu livro Problemas da Poetica de
Dostoievski, ha uma passagem onde o prOprio autor admite a existência de
elementos de polifonia nas obras de Shakespeare. Outro inclicio de que a
polifonia nao aparece exclusivamente no romance ocorre no mesmo livro,
onde Bakhtin, analisando urn conto de Leon To1st:5i, "As Trés Mortes",
classifica-o como monolOgico e, logo a seguir, demonstra de que maneira
ele poderia se tomar polifOnico, se fosse escrito por Dostoiëvski.
Foi a partir disso que resolvi fazer um estudo de caso do conto
"Missa do Gale, de Machado de Assis, procurando levantar elementos de
polifonia em seu texto, sem fechar questao a respeito de seu carater
(polifOnico ou monolOgico). Mas, para isso, a necessario primeiramente
tracar um breve panorama dos instrumentos teOricos usados por Mikhail
Bakhtin para chegar ao texto polifOnico.
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0 DIALOGO E AS ORIGENS DO PENSAMENTO BAKHTINIANO
Como ja foi dito, a nocao de dialog° 6 extremamente importante
para se entender a obra bakhtiniana. Vejamos, entao, alguns exemplos de
suas mUltiplas aparicoes e funcOes em algumas de suas obras.
No seu livro A Estetica da Criacdo Verbal , o autor faz uma
distilled° entre unidade da lingua e unidade da comunicaedo verbal. A
orac 'do seria um exemplo da primeira, enquanto o enunciado seria da
segunda. Ele esclarece que o que distingue um do outro 6 o acabamento
suficiente para suscitar uma resposta, a delimitaeau imposta pela alternancia
de sujeitos. Esta alternancia 6 que caracterizaria o enunciado enquanto tal:
"Todo enunciado — desde a breve replica ate o romance ou o
tratado cientifico — comporta urn comeco absoluto e urn fim
absoluto. Antes de seu inicio, ha os enunciados dos outros, depois
de seu fim, ha os enunciados e respostas dos outros (ainda que
seja como uma compreensao responsiva, ativa, muda, ou como
um ato-resposta baseado em determinada compreensao)"2
E a transferéncia da palavra ao outro que delimita o enunciado, e
esta 6 uma iddia que parte claramente da nocao de dialog°, como admite o
pr6prio Bakhtin: "0 dialog°, por sua clareza e simplicidade, 6 a forma
classica de comunicaeao verbal"3.
Logo, as obras complexas, como o romance, sao consideradas
por natureza como unidades da comunicaeao verbal. Nelas, o autor (sujeito
falante) manifesta a sua individualidade, criando as "fronteiras internas
especificas que a distingue das outras obras corn as quais se relaciona dentro
de uma dada esfera cultural"4.

A IMPORTANCIA DO CONTEXTO
Ao falar da critica ao objetivismo abstrato, que 6 a base da
lingilistica para a analise da lingua, Bakhtin, em Marxismo e a Filosofia
da Linguagem, deixa claro o que pensa: "A lingtlistica sempre se apoiou
em enunciaeOes constitutivas de monOlogos fechados". A lingua viva, a
lingua no use real, era deixada de lado e o autor considera toda a enunciacao
monolOgica como uma abstracao 5 . Mas toda enunciacao, mesmo
imobilizada na forma da escrita, 6 uma resposta a alguma coisa e 6 construida
como tal. Nao passa de urn elo na cadeia dos atos da fala 6. Entao, tudo
dialoga com tudo, o tempo todo, e essa conclusao vem da ideia de Bakhtin
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de que a lingua é urn produto social; ela dialoga, entdo, corn urn contexto,
corn uma histOria, corn uma ou vdrias ideologias.
Isso se reflete na literatura, ern que a linguae a materia-prima:
"As formas de uma enunciacao literdria, de uma obra literdria, sO podem
ser apreendidas na unicidade da vida literdria, em conexdo permanente com
outras espdcies de formas literdrias" 7 . E esta troca ndo se dd apenas no
contexto literdrio de sua epoca ou pais, mas hd um dialog() entre as obras
do prOprio autor.

POR UMA TEORIA DA PROSA LITERARIA
Mas, na sua formulacdo de uma teoria do romance, é que Bakhtin
mostra como esse dialog° pode ter urn carater complexo, quando ndo se
trata mais de ideias, conotacOes de palavras, de respostas, mas de um
cruzamento de estilos, géneros e vozes. Em sua epoca, a mesma estilistica
que era aplicada a poetica era aplicada a prosa literdria, sem levar em conta
suas caracteristicas especificas. Logo, a prosa ndo era valorizada, por ndo
ter a forma poetica (strictu sensu) desejada. Este foi um dos principais
motivos que levaram o autor a formular uma teoria do romance, e foi da
critica a estilistica de sua epoca que ele partiu:
"A situacdo atual das questOes de estilistica do romance revela,
de maneira evidente, que todas as categorias e metodos da estilistica
tradicional sac) incapazes de dar conta das particularidades literlarias
do discurso romanesco e da sua existência especifica"8.
A ideia de Bakhtin parece ndo sO ser a de que se crie uma estilistica
prOpria para o romance, mas tambdm de forcar uma valorizacdo da prosa
literdria ern geral.
Toda a sua teoria esta, assim, baseada em uma preocupacdo corn o
contexto social em que a literatura esta inserida. Na sua concepcdo, o nä°
reconhecimento, em sua epoca, de géneros que ndo fossem o poetic° tinha
urn motivo politico, ideolOgico, social e histOrico:
"Esta mesma concepcão (de discurso poetico) no processo de sua
formacdo histOrica, de AristOteles aos nossos dial, orientou-se
para gêneros "oficiais" definidos e esteve ligada a certas tendencias
histOricas da vida verbal e ideolOgica. Por este motivo, toda uma
serie de fenOmenos permaneceu fora de sua perspectiva"9.
Para Bakhtin, os destinos sOcio-histOricos das linguas europeias,
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os destinos do discurso ideolOgico e os problemas histOricos particulares
que este solucionou em certas esferas sociais, contribuiram para que o
conteUdo basico da estilistica da dpoca se mantivesse estavel, apesar das
alteraciies que as varias correntes de filosofia da linguagem e da linguistica
fizeram em alguns de seus conceitos.
Os destinos de que fala o autor foram os responsaveis pela
concepOo filosOfica da unificacAo que esta na base de, todas aquelas
correntes estilisticas. "A categoria da linguagem Unica é uma expressao
teOrica dos processos histOricos da unificacdo e da centralizacao
lingiiistica, das forcas centripetas da lingua" lo . Entao, a poesia seria a
representante dessa unificacao, das forcas centripetas da vida verboideolOgica, enquanto os géneros prosaicos representariam o contrail°,
forcas centrifugas e descentralizadoras:
"E enquanto a poesia, nas altar camadas sOcio-ideolOgicas oficiais,
resolvia o problema da centralizacdo cultural, nacional e politica
do mundo verbo-ideolOgico, por baixo, nos palcos das barracas de
feira, soava urn discurso jogralesco que arremedava todas as
"linguas" e dialetos, desenvolvia a literatura das fabulas, das
cancOes de rua, dos provdrbios, das anedotas"11

A MULTIPLICIDADE COMO FATOR DETERMINANTE DA
ORIGINALIDADE
Para Mikhail Bakhtin, esse "discurso jogralesco que arremedava
todas as linguas" constitui um plurilinguismo social e histOrico, e esta
presente em cada enunciacao do sujeito do discurso, como tambdm esta
presente a forca unificadora de uma lingua (mica. Mas, este plurilingiiismo
nao era reconhecido e sim considerado uma oposicao a lingua literaria
reconhecida. Por ser "parOdica e polemicamente" contra as linguas oficiais
de seu tempo, ele a visto por Bakhtin como um plurilinguismo dialogizado.
Como a linguistica, a estilistica e a filosofia da linguagem tinham
suas bases nas iddias de centralizacao da vida lingtiistica, a natural que elas
isolassem esse aspecto (de plurilingUismo como forca descentralizadora)
dos textos literarios. Ao ignorar essa multiplicidade de discursos, um outro
aspecto, nao sOcio-lingUistico, ficou de fora: as contradicOes lOgicas e/ou
os conflitos intralinguisticos de vontades individuais, tracos que podem
servir para formar a imagem das personagens, ainda que sirvam para
referendar o discurso do autor (monologico). A partir disso, o autor conclui
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que a lingilistica ignorou completamente o aspecto dialOgico do discurso.
Ja a estilistica acredita que uma obra é forcada a conter sua totalidade em
um contexto fechado, sem levar em conta quaisquer outras enunciacOes.
Este ë o motivo, segundo Bakhtin, pelo qual a estilistica e a
lingilistica nao conseguiram esclarecer de maneira te6rica adequada as
paredias, as estilizacOes, ou seja, as formas artisticas que fazem use desse
como em Cervantes, Fielding, Sterne, por exemplo.
Machado de Assis, como discipulo confesso de Sterne (ou, mais
genericamente, do romance de humor inglés), poderia também ser citado.

A POLIFONIA A PARTIR DE DOSTOIEVSKI
Urn dos elementos levantados por Mikhail Bakhtin, na analise que
fez dos romances de Dostoiëvski, para chegar ao conceito de polifonia, é
o tipo de tratamento que o autor da as personagens. Este elemento é
fundamental para carcterizar o texto polifOnico e diferencid-lo do
monolOgico.
No texto polifOnico, ha uma relativa liberdade e independ'éncia
das personagens em relacdo ao autor. No caso especifico de Dostoievski,
Bakhtin enfatiza que aquelas the interessam "enquanto ponto de vista
especifico sobre o mundo e sobre si mesma" 12 . Ao contrario do texto
monolOgico, onde os traps tipico-sociais e caracterolOgicos individuais
sao fixos, formando uma imagem da personagem como ser acabado, no
texto polifOnico ha um questionamento constante que gera mudancas, a
partir da relacao do homem corn sua autoconsciéncia.
0 que deve ser caracterizado pelo autor a "a Ultima palavra da
personagem sobre si mesma e seu mundo" 13 . Enquanto no romance
monolOgico (tradicional), a autoconsciéncia da personagem a apenas urn
elemento que caracteriza sua imagem, no romance polifOnico, "toda a
realidade se torna elemento de sua autoconsciéncia" 14 . Ha aqui uma evidente
inversao de valores. 0 prOprio her6i se autodefine e deixa de ser urn simples
veiculo da voz do autor; ele e o dono de seu discurso. 0 valor dos traps da
realidade que ele levanta, segundo Bakhtin, interessa na medida do valor
que representam para a pr6pria personagem. 0 mundo extern° e os costumes
que a rodeiam colaboram na formacdo de sua autoconsciéncia. Ou seja,
ele elege tacos de sua realidade e reflete sobre eles; o poder de voz, de
conclusdo, que era privativo do autor, e transferido a personagem. Para
Bakhtin, esta transferencia feita por Dostoievski constitui, a epoca, uma
verdadeira "revolucao"i 5.
Embora a autoconsciéncia ja baste para quebrar o monologismo
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do texto, Bakhtin fala da necessidade de uma outra consciência, urn outro
discurso, para que ecoem as milltiplas vozes e idëias que constituem a
polifonia: "Ao lado da consciéncia da personagem, que personifica todo o
mundo material, so pode coexistir no mesmo piano outra consciencia; ao
lado do seu campo de visao, sO outro campo de visao; ao lado de sua
concepcao de mundo, outra concepcao de mundo. A consciéncia todoabsorvente do personagem, o autor pode contrapor apenas urn mundo
objetivo — o mundo de outras consciéncias legitimamente iguais a ela"16.

A VOZ DO OUTRO
Mas, ao mesmo tempo em que afirma isto, Bakhtin diz que a prOpria
personagem nunca coincide consigo mesma. Logo, ela ja contem o outro
dentro de si. Ela mesma, sua autoconsciéncia, vive do seu carater de coisa
inacabada, em eterna formacao, que se constrni, destrni e reconstrOi ate
atingir, por urn processo dialOgico e dialetico a maturidade de refletir sobre
si e seu mundo, sem respostas prontas ou fechadas. E o homem no seu
limite como ser racional.
E e essa inconclusibilidade, sao as contradicOes inerentes a todo
ser humano, que, segundo Bakhtin, dao verossimilhanca as personagens de
Dostoievski. 0 que tradicionalmente seria considerado uma falha, se torna
elemento fundamental na formacao do texto dialOgico polifOnico.
A partir da iddia de que a personagem nao coincide consigo mesma,
chegamos ao que Bakhtin chama de monOlogo dialogado, ou microdialogo,
onde a personagem, ao fazer uma reflexao, dialoga corn o discurso de
outrem. Isto se fundamenta em outra iddia importante, a de que "a tarefa
polifOnica a incompativel corn uma sO ideia" 17 . E estas iddias nao sao
simplesmente representadas pelas personagens, mas afirmadas por etas.
Isto vai frontalmente contra a base filosOfica do texto monolOgico,
que vem do principio monistico da unidade do ser, que gerou o
monologismo da consciéncia. E caracteristico da literatura monolOgica a
afirmacao de uma sO iddia: sO uma voz, que afirma ou nega, tern forca; as
vozes que por acaso venham a se contrapor, nao tern vigor suficiente para
disputar o apoio do leitor. Tambdm a reflexao descompromissada, no texto
monolOgico, é inaceitavel.
A necessidade da existéncia do outro para o crescimento do ser
humano, para tornar sua visao de mundo mais complexa e mais rica, se
reflete na literatura. Ela tambdm ficard mais profunda e complexa, tera
mais possibilidades de interpretacao, se levar em conta a necessidade da
outra voz. Como diz o prOprio Bakhtin,
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"é somente quando contrai relacties dialOgicas essenciais corn as
iddias dos outros é que a ideia comeca a ter vida, isto é, a tornarse, desenvolver-se, a encontrar e renovar sua expressdo verbal e
gerar novas ideias"18.
E essa troca que gera a autenticidade do discurso. Podemos
lembrar aqui o que o autor afirma em sua obra Questdes de Literatura e
Estetica sobre a forma pela qual se individualiza estilisticamente o romance
— justamente pela combinacão de estilos heterogéneos.
Sfto muitos os elementos que contribuem para a construcao desse
"intercambio discursivo", essa "tessitura poliffinica na qual confluem, se
entrecruzam, se metamorfoseiam, se corroboram ou se contestam outros
textos, outras vozes e outras consciencias" 19, que e o texto nao so de
Dostoidvski, mas de todos os grandes escritores que acreditam na
diversidade e na democracia.

UMA VOZ E MUITOS ECOS NA "MISSA DO GALO"
Machado de Assis talvez seja um born exemplo, corn sua recorrente
iddia de duplo, suas parOdias e seus arroubos filosOficos. Por exemplo,
em seu conto "Missa do Galo", encontramos uma forma de discurso
confessional, genero que Bakhtin, a priori, encaixa nos discursos
bivocais20.
A ambigUidade da figura do narrador, que tambem a personagem
do conto, parece constituir o maior inclicio do que Bakhtin chama "dialogo
de consciencias". Logo nos primeiros paragrafos, podem-se destacar
algumas contradicOes, no born sentido, do tipo que ja expliquei
anteriormente, ao me referir a questao da verossimilhanca em Dostoidvski.
0 personagem-narrador Nogueira é urn jovem ingenuo que veio do campo
para a cidade e ainda nao se familiarizou corn as regras da vida urbana.
No primeiro periodo do primeiro paragrafo, isso ja se delineia na
frase-motivo do conto: "Nunca pude entender a conversacao que tive corn
uma senhora, ha muitos anos, contava eu dezessete, ela trinta".
Ora, o narrador aqui _id nao tem dezessete anos; muitos anos se
passaram e ele continua sem entender o que aconteceu? Temos duas
possibilidades: uma, de que o conto é um monOlogo reflexivo — ou dialogo,
ja que o texto tem a forma semelhante a uma confissao — onde o narrador
ird questionar o seu passado e tentar entender o que houve; outra, e de que,
na verdade, se trata de dois narradores, fundidos num so: o jovem e o velho
Nogueira. Podemos dividir, ent5o, o primeiro periodo entre essas duas
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vozes. A primeira, do jovem, que vai ate "hd muitos anos", e a do velho, que
conclui o periodo. Ja neste pequeno texto podemos perceber a presenca
das relacOes dialOgicas no texto machadiano.
Seguindo no texto, o narrador, que classifica a vida da familia corn
a frase "costumes velhos", nao pode ser o mesmo que nao entende o
eufemismo "teatro". Parece muito dificil que algudin que nao suspeite das
solitdrias idas ao teatro do marido de Conceicdo possa formular uma critica
como a que esta subjacente a palavra "velho".
Um outro tipo de didlogo que pode ocorrer no texto polifOnico é
o da autoconsciencia da personagem corn os discursos externos e corn a
realidade que a cerca. E o discurso voltado para o discurso do outro. No
conto de Machado, um exemplo disso ocorre no trecho onde se forma a
opinido do narrador (jovem) a respeito da personagem Conceicdo: "Boa
Conceicdo! Chamavam-lhe "a santa" e fazia jus ao titulo, tao facilmente
suportava os esquecimentos do marido".
Esta ideia a respeito de Conceicdo nao pode ser da mesma
consciência que diz que ela achou "muito direito" a traicdo do marido. Um
outro exemplo é a opinido mais critica, mais profunda e menos influenciada
pelos discursos alheios como esta:
"Em verdade, era urn temperamento moderado, sem extremos,
nem grandes lagrimas, nem grandes risos. No capitulo de que
trato, dava para maometana; aceitaria um harem, corn as
aparencias salvas. Deus me perdoe, se a julgo mal. Tudo nela era
atenuado e passivo. 0 prOprio rosto era mediano, nem bonito nem
feio. Era o que chamamos uma pessoa simpaica. Ndo dizia mal
de ninguem, perdoava tudo. Nä° sabia odiar; pode ser ate que nao
soubesse amar".
Quando o narrador comeca uma retrospectiva (p. 240, terceiro
paragrafo), parece que a voz predominante é a do Nogueira jovem,
lembrando os detalhes daquela noite como se revivesse corn a mesma
ingenuidade. Mas é justamente neste rememorar que acontece a reflexao
do narrador sobre si mesmo, seus sentimentos, seu mundo. No narrar do
jovem, é que o velho vai se questionar, tecer comentdrios, analisar detalhes:
"Como the perguntasse se a havia acordado, sem querer, fazendo
barulho, respondeu corn presteza:
—Ndo! qual! Acordei por acordar.
Fiquei urn pouco e duvidei da afirmativa. Os olhos nao eram de
pessoa que acabasse de dormir; pareciam nao ter ainda pegado
no sono. Essa observacdo, porem, que valeria alguma coisa em
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outro espirito, depressa a botei fora, sem advertir que talvez nao
dormisse justamente por minha causa, e mentisse para me nao
afligir ou aborrecer".
Jd a frase que encerra o pensamento,
disse que ela era boa,
muito boa", nao pode ser do jovem. Esta afase contem uma reflexão, que
este ainda tido teria tido tempo de fazer. E é, ao mesmo tempo, parte de sua
confissdo.
Um exemplo da ambigitidade sdo as descricOes que o narrador faz
de Conceicdo. Sao descricOes muito precisas, praticamente sem elementos
de sobra; ele so nos conta o que é importante para tornar essa ambigtiidade,
que estã no espirito do prOprio narrador, mais evidente.
Machado de Assis, entdo, da seqUencia ao flashback, alternando
o didlogo Nogueira-Conceicão corn as consideracaes daquele. E o jovem
vai ganhando voz, ate que se esclareca, nesse microdidlogo entre as
autoconsciências, essa "polémica velada", como diria Bakhtin: "Magra,
embora, tinha nao sei que balanco no andar, como que the custa levar o
corpo; / Essa feicdo nunca me pareceu tao distinta como naquela noite".
No code feito neste periodo, é possivel observar corn clareza a
alterndncia de sujeitos. No jovem narrador, sente-se urn encantamento tal
por Conceicdo, que the impede qualquer observacdo distanciada, critica,
como as observacOes que ocorrem ao longo do texto:
"— Mamae estd longe, mas tern o sono muito leve; se acordasse
agora, coitada, tao cedo nao pegava no sono.
— Eu tambem sou assim.
— 0 qué?, perguntou ela inclinando o corpo, para ouvir melhor.
Fui sentar na cadeira que ficava ao lado do canapé e repeti-lhe a
palavra. Riu-se da coincidência; tambem ela tinha o sono leve;
eramos tits sonos leves".
Logo em seguida, do prOximo trecho do dialog° NogueiraConceicAo (linhas 169 a 173), vem uma reflexdo que mescla as duas
consciéncias: "Ndo entendi a negativa, ela pode ser que tambem nao
entendesse".
Neste e nos prOximos pardgrafos, volta a ocorrer essa altemdncia:
"Pegou das pontas do cinto e bateu corn etas sobre os joelhos, isto
e, o joelho direito, porque acabava de cruzar as pernas. Depois
referiu uma histbria de sonhos e afirmou-me que sa tivera um
pesadelo, em crianca. Quis saber se eu os tinha. A conversa reatouse assim lentamente, longamente, sem que eu desse pela hora
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nem pela missa [love* Quando eu acabava uma narracao ou
uma explicacao, ela inventava outra pergunta ou outra matdria, e
eu pegava novamente na palavra [velho]".21
0 questionamento do narrador, suas dnvidas, demonstram que este

discurso estd inconcluso:
"Ha impressOes desta noite que me aparecem truncadas ou
confusas. Contradigo-me, atrapalho-me. Uma das que ainda tenho
frescas 8 que, em certa ocasiao, ela, que era apenas simpatica,
ficou linda, lindissima".

Neste trecho, parece que o microdidlogo esta formando uma nova
consciencia, confirmando a iddia bakhtiniana de que a "somente quando
contrai relacOes dialOgicas essenciais corn as iddias dos outros que a ideia
comeca a ter vida, isto e, a tornar-se, desenvolver-se, a encontrar e renovar
sua expressao verbal e gerar novas ideias"22.
A alternancia dos sujeitos desse microdidlogo, dessas duas
consciencias, dois discursos que estao sob a mesma imagem, aparece nos
contrapontos em que o prOprio Machado de Assis as evidencia:
"Chiquinho era o marido. Os quadros falavam do principal negoacio
deste homem. Urn representava "Cleopatra"; nao me recordo o
assunto do outro, mas eram mulheres. Vulgares ambos; naquele
tempo nao me pareciam feios".

Os exemplos dessa alternancia continuam ao longo do texto, como
no quinto paragrafo da pdgina 245. A consciencia de que se encontrava em
urn "sono magnetico", provocado pela presenca e pelos gestos de
Conceicao, destoa do depoimento do resto do pardgrafo. Ate que, no Ultimo,
se revela a formacao de uma nova consciencia, ou autoconsciencia, de uma
nova voz que nao combina corn a da primeira frase do conto. 0 Nogueira
de agorae outro, e atribui as diividas do seu "eu" jovem "a conta dos meus
dezessete anos".
Mas o discurso desta nova consciencia nao é simplesmente
referendado pelos discursos anteriores. Nao se chega a uma iddia
conclusiva, fechada. Fica a ambigUidade: estaria mesmo Conceicao tentando
seduzi-lo; ele entendeu ou nao aquela conversacao?
O autor, Machado de Assis, nao se sobrepae a sua personagem, a
semelhanca de Dostoievski. Ele deixa que o prOprio "herOi" apresente e
reflita sobre o seu mundo e a si prOprio e, neste intercambio dialOgico,
forme sua autoconsciencia.
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0 tratamento que Machado dá As personagens, a polémica velada
contida no relato confessional, o microdidlogo entre a voz do jovem e do
velho Nogueira, podem ser exemplos de que elementos de polifonia se
encontram em seu texto. Afinal, ele prOprio acreditava no outro que vive
em cada urn; e no outro que a realidade exterior, a apar&icia, e o discurso
alheio ajudam a constituir.
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