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A TRADIÇÃO DO SIMILE HOMÉRICO
E O SEU LUGAR NA EPOPEIA VIRGILIANA 1

1. Uma das mais vivas impressões estéticas colhidas da leitura de
grande número de obras da literatura greco-latina, em particular dos maiores poemas da epopeia clássica, mesmo por parte do leitor mais desprevenido, é sem dúvida a oferecida pelas frequentes e longas comparações que
acompanham a narrativa de certos episódios, acções e fenómenos ou a
descrição do comportamento das figuras e da aristeia dos heróis. U m dos
passos de maior beleza da Ilíada é, por exemplo, o do combate entre
Aquiles e Heitor, em que o narrador, para melhor explicar a luminosidade
da figura do filho de Tétis e envolver o texto de uma intensa beleza literária, o descreve por meio da seguinte similitude:
Oioç 8' âaTTip SíCTI U.ST' ácrxpáai VUKTOç áu.oÀ,yã)
"Eareepoç, ôç KctXXicrcoç sv oúpavã) t a x a t a i áorrjp
&ç aí%u.f)ç àitéX,a|j,5i' eòrjKsoç, fjv á p ' 'A%iÀ,Xebç
•náXXev Ss^iTepfj tppovécov Kaicòv "Eictopi 5íco.2
Tal como a estrela avança entre as estrelas, na noite profunda,
a Estrela Vésper, o mais belo astro que se situa no céu,
— assim irradiava luz da lança pontiaguda, que Aquiles
brandia na mão direita, pensando na desgraça do divino Heitor.3

1
Este texto tem por base, embora actualizada, uma lição apresentada em provas
de agregação em Dezembro de 1991.
2
Vd. Homero, Ilíada XXII, 317-320.
3
Tradução de Maria Helena da Rocha Pereira, As Escadas não têm Degraus, s.
1., 1990, p. 9.
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Homero emprega, todavia, comparações ainda mais desenvolvidas.
Como aquela que se enquadra no reencontro de Ulisses e Penélope, na
famosa cena do reconhecimento após vinte anos de separação forçada pela
guerra. Depois de persistentes receios e delongas, a rainha d e Itaca, ao
ouvir da boca do herói a referência ao segredo de armação d o seu leito
conjugal, apenas conhecido de ambos, lançou-se-lhe ao pescoço por entre
beijos e lágrimas de alegria, que o poeta assim descreve:
'Í2ç 8' õV âv âanáaioç yrj vrjxou.évoi<xi cpav^rj,
S)V TS IToasiSácov sõspyéa VTJ' évl Ttóvrcp
paíarj, 8Trsiyo|aévrjv àvérxcp Kat KÚu,an Ttrjyãr
Ttaõpoi 5' êi^écpoyov íIOXITJç âXòç fjusipov 5è
VTjxójievoi' noXXi) 5s jtspl %po'i xérpoipsv aX|irj'
âcjTtáaioi 5' S7té|3av yaííjç, KaKÓxTjxa (poyóvxsç'
&ç â p a zfi ÕCTTtao-còç STJV nóaiç siaopocoar],
Ssipríç 5' ou 7ico 7táu7iav àtpísxo Ttrj%ES XSOKCÍ).
Tal como quando a terra se mostra aprazível aos náufragos
a quem Posídon destrói, no mar, a robusta nau
fustigada pelo sopro da ventania e pelo vigor das vagas,
e uns poucos naufragados conseguem fugir das pardacentas águas
em direcção à praia, com o corpo recoberto de denso salitre,
e tocam a terra firme felizes por escaparem à desgraça,
— assim também ela contemplava com prazer o seu marido,
de cujo pescoço não mais desprendia seus níveos braços.
Este tipo de comparação circunstanciada e largamente elaborada, que
por vezes ocupa mais de uma dezena de versos seguidos, tornando o discurso intencionalmente longo, dispersivo, retardado e particularmente
ornamental, e a que, por isso mesmo, Charles Perrault chamou «comparações de cauda longa» 3 , é uma característica de Homero — e uma das
maiores glórias literárias sobretudo da Ilíada, no dizer dos especialistas 6
—, razão por que ficou justamente conhecido pelo nome de «símile
homérico» 7 . De facto, é sobretudo à tradição épica da guerra de Tróia que
se deve a consagração desta forma de precisar e embelezar a narrativa,

4

Vd. Homero, Odisseia XXÏÏI, 233-240.
Vd. Charles Perrault, Parallèle des anciens et des modernes en ce qui regarde les
arts et les sciences. Dialogues [...], Tom. I-IV, Genève, Slatkine Reprints, 1971, p. 212.
6
Cf. Maria Helena da Rocha Pereira, Estudos de História da Cultura Clássica,
I Volume, Cultura Grega, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 71993, p. 73.
7
Sem nos determos sobre o problema da distinção entre «comparação» em
geral e «símile» em particular, e do seu entendimento ao longo da história (vd. Marsh
3
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embora se possa dizer que talvez não tenha havido poeta algum que a não
tenha utilizado.8
Já numa fase literária da epopeia, Apolónio de Rodes, por exemplo,
vai com frequência buscar o símile como ilha do imaginário onde se abastece para prosseguir viagem. Atinge, com efeito, perto de uma centena o
número de comparações de particular recorte literário que nos servem de
cais e alento estilístico durante a viagem d'Os Argonautas. É com o símile que o autor ilustra, por exemplo, o embargo dos Colcos à nau de Jasão

H. McCall Jr., Ancient rethorical theories of simile and comparision, Cambridge,
Massachusetts, Harvard University Press, 1969, passim, em especial cap. IX), tomamos
a comparação in genere como aquela que compara realidades (comparante e comparado) da mesma natureza, isto é, a comparação «gradativa», ou apenas de grau (ex:
Turno estava tão irado como Eneias); e como símile, aquela que estabelece analogia
entre seres, objectos ou acções de natureza distinta — a comparação «assimilativa» ou
de qualidade (ex: Heitor aguardava Aquiles como uma serpente). Nisto seguimos uma
conhecida e já consagrada convenção, embora usemos por vezes, durante o presente
estudo, o termo genérico «comparação» como vulgar sinónimo de «símile». Por outro
lado, o verdadeiro símile homérico, como defende C M . Bowra, é aquele que, para
além de ser extenso e elaborado, estabelece comparação entre duas acções compósitas.
8
O tema dos símiles tem merecido uma particular atenção por parte dos
especialistas da literatura clássica, entre os quais destacamos, para os poemas homéricos: Hermann Frãnkel, Die Homerischen Gleichnisse, Gõttingen, 1977 ('1921) e
Dichtung und Philosophie der friihen Griechentum, Munique, 1969 (= Early Greek
Poetry and Philosophy. A history of Greek epic, lyric, and prose to the middle of
the fifth century; Trad. Moses Hadas e James Willis, Oxford, Basil Blackwell, 1975,
p. 40-44); C.M.Bowra, 'The Simile', Tradition and Design in the Iliad, Oxford,
1930, p. 114-128, e Homer, Oxford, 1972, p. 60-67; Jacqueline Duchemin, «Aspects
pastoraux de la poésie homérique: les comparaisons dans l'Iliade», Revue des
Études Grecques 73 (Paris, 1960) 262-415; G.S. Kirk, The Songs of Homer,
Cambridge, 1962, p. 345-349 (=Los Poemas de Homero, Buenos Aires, p. 311-315);
T.B.L.Webster, «Emploi et fonctions des images», La Grèce. De Mycènes à
Homère. Archéologie, Art, Littérature, Paris, 1962, p. 232-249; W. Scott, The Oral
Nature of the Homeric Similes, Princeton, 1964 (reed. Leiden, 1974); D.J.N. Lee,
The Similes of the Iliad and the Odyssey Compared, Melbourne University Press,
1964; Anthony J. Podlecki, «Some odyssean similes», Greece and Rome 18
(Oxford, 1971) 81-90; Carroll Moulton, «Similes in the Iliad», Hermes 102 (1974)
381-397; Helene P. Foley, «'Reverse similes' and Sex Roles in the Odyssey»,
Arethusa 11 (1978) 7-26; Wayne B. Ingalls, «Formular density in the similes of the
Iliad», Transactions of the American Philological Association 109 (1979) 87-109;
Rainer Friedrich, «On the compositional use of similes in the Odyssey», American
Journal of Philology 102 (1981) 120-137; Albert Cook, «Visual aspects of the
homeric simile in indo-european context», Quaderni Urbinati di Cultura Clássica,
Nuova Serie 17 (N. 2, 1984) 39-59; Mark W. Edwards, The Iliad: A Commentary.
Vol. V (Cambridge, 1991), p. 25-41; Maria Helena da Rocha Pereira, Estudos de
História da Cultura Clássica, I Volume, Cultura Grega, Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian, 7 1993, p. 73-76.

502

SEBASTIÃO TAVARES DE PINHO

quando este e seus companheiros, com o velo de ouro e Medeia a bordo,
se dispunham, enfim, a partir:
'Eç 8' âyopr]v àyépovx' évl xeú^eaiv, oaoa xe reóvcou
KÍjiaxa xsinepíoio Kopúacxexai si; àvéu.oio
f\ 600. cpúÀAa %au.5Çe nspiKXaSéoç Ttécsv ÔXTJç
(puXXo%óco évl IXTJVí - xíç âv xáSs xeKixrjpaixo; &ç oi aTtsipsaioi 7ioxau.oõ 7tapsnsxpeov 6%9aç,
KXayyfj uai|ací>ovx8ç.
Juntavam-se em armas para formar assembleia, e tão numerosos
como as vagas do mar alevantadas por um vento de tempestade,
ou como as folhas da frondosa floresta, caindo no chão
no mês do tombar da folha — quem as poderá contai-? —,
assim eles, incontáveis, se espraiavam pelas margens do rio,
agitando-se com alarido.
Às vezes, Apolónio, na esteira de Homero, passeia — e faz passear o
seu leitor — por verdadeiro arquipélago de símiles, como acontece no
final do Livro III á'Os Argonautas, em que se assiste à mútua matança
dos soldados da Cólquida, surpreendidos por enorme pedregulho arremessado por Jasão, como se fora um disco de Ares e que lançara entre eles a
confusão e o pânico suicida. Ouçamo-lo:
[...]. KóXx 0 1 8è u i y ' ía%ov, cbç ôxe Ttóvxoç
ïa.%ev ô^SÍTJCTIV STtiPponécov OTtiXáSecrov
TOV 8' ëXev áucpacrÍT] piitfj axi(3apoío CTóXOIO
AírjTTjv. Oi 8' &c, xe ôool KÓveç âp,(pi9opóvxeç
âXXrjXovç Ppux^Sòv êSrjiov oi 8' kvX yatav
(xrjxspa KïKXOV sotç bnò Soópacnv, fjóxs Tteõicai
T) Spúsç aç x' àvé(ioio KaxátKsç Sovsouciv.
Oioç 8' oúpavóBev Ttupósiç àvaicáXXsxai áaxijp
óXKOV ÒTtauyáÇcov, xspaç áv8pámv oí uxv ÏScovxai
trnpuxxpoyfj CTKOXíOIO 5i' f|époç áíÇavxcc
xotoç a p ' Aíaovoç uiòç S7técrcnxo yrjysvseaai,
[...]10
[...] Os Colcos soltaram um enorme bramido, tal como brama
o mar quando rebenta sobre as rochas pontiagudas;
e Eetes ficou tomado de espanto ao ver o volumoso disco lançado
pelo ar. Eles, como velozes cães, precipitando-se à volta da pedra,
matavam-se uns aos outros por entre gritaria, e tombavam sobre a terra,

Vd. Apolónio de Rodes, Os Argonautas IV, 214-219.
Vd. idem, ibidem RI, 1370-1381.
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sua mãe, sob as próprias lanças, quais pinheiros
ou carvalhos fendidos pelo tufão de um vendaval.
E assim como um astro de fogo percorre o firmamento
traçando sulco luminoso, prodígio para os homens que o contemplam
em seu deslumbrante movimento através da escuridão da noite,
assim se lança o filho de Eson sobre os filhos da terra,

A estes quatro símiles, que envolvem água, terra, fogo e ar, Apolónio
junta ainda outros quatro para, enfim, dar por descrita a cena que encheu
de amargura os olhos do rei Eetes.
Mas não é só a epopeia que, na Antiguidade, se vale do símile.
Também aparecem abundantes exemplos em outros géneros da poesia
grega, embora o carácter não narrativo dessas composições acabe por apagar a digressão que ele representa. Mimnermo, num dos seus poemas, diz,
a propósito da caducidade da vida humana, de resto inspirado na própria
Ilíada (VI, 146-149): «Quais folhas criadas pela estação florida da primavera, quando de súbito crescem sob os raios do sol, assim somos nós.» u
E Safo compara a noiva desejada e inacessível com a maçã deixada no
extremo do ramo pela mão da colheita que lhe não conseguiu chegar:
«Tal uma doce maçã rubra, que brilha no alto dos ramos, mesmo no cimo
de tudo, esquecida dos que andavam na colheita — esquecida não, é que
não conseguiram atingi-la.» I2 Mas o leitor nem sempre sente a mudança
de plano e se apercebe da comparação, de tal modo esta se harmoniza
com a tonalidade do canto.
Por outro lado, a tradição do uso do símile não se ateve aos antigos.
Também nos tempos medievos e da modernidade o vamos encontrar. No
que toca a Portugal, podemos detectá-lo, desde muito cedo, nos mais
notáveis monumentos da litertaura, como na famosa comparação do besteiro que o infante D. Pedro desenvolveu n o Livro da
Virtuosa
Benfeitoria^.
Camões emprega-o na lírica e sobretudo n'Os
Lusíadas,
onde ele aparece em momentos igualmente líricos, como no episódio da
morte de Inês de Castro, ou em circunstâncias em que predomina a acção

11
Vd. Frg. 2 West. Tradução de Maria Helena da Rocha Pereira, Hélade.
Antologia da Cultura Grega, Coimbra, 41982, p. 101.
12
Vd. Frg. 105 Lobel-Page. Tradução de Maria Helena da Rocha Pereira, ibid.,
p. 105.
13
Vd. O Livro da Virtuosa Bemfeitoria do Infante Dom Pedro, 3." ed. de
Joaquim Costa, Porto, 1946, p. 23 [do «Prólogo»].
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épica 14 . Um exemplo que chama a atenção pela ruptura operada no texto
encontra-se no Canto I, 88. O narrador, ao falar dos mouros na costa africana como que a citarem os portugueses, deixa penetrar no seu canto, por
toda uma estância, a voz da subjectividade:
Qual, no corro sanguino, o ledo amante,
Vendo a fermosa dama desejada,
O touro busca e, pondo-se diante,
Salta, corre, sibila, acena e brada;
Mas o animal atroce, nesse instante,
Com a fronte cornígera inclinada,
Bramando, duro corre e os olhos cerra,
Derriba, fere e mata e põe por terra.
Os exemplos do emprego do símile desde então aos nossos dias, dentro das literaturas de língua portuguesa, seriam inumeráveis e poderíamos
buscá-los em outros grandes, como Fr. Heitor Pinto, António Vieira, José
de Alencar, Herculano 15, Fernando Pessoa. Para mostrar a sua actualidade
basta lembrar que ainda recentemente, num texto curto publicado em
Letras & Letras com data de 19 de Julho de 1990, Vergílio Ferreira intercala três símiles logo nas primeiras linhas.
Todavia, o maior símile do século — acreditamos — pertence a um
escritor africano: Luandino Vieira. Para explicar a complexidade da existência humana e a capacidade de resistência do fio da vida, a propósito de
um caso concreto, Luandino, na «Estória do ladrão e do papagaio» da
obra Luuanda, serve-se, pela boca da personagem Xico Futa, de uma tão
grande comparação, que o conectivo chega a desaparecer ante a verdadeira teia formada pelas imagens, fazendo com que alguns críticos desavisados o designem por simples metáfora do cajueiro:
E assim como um cajueiro, um pau velho e bom, quando dá sombra
e cajus inchados de sumo e os troncos grossos, tortos, recurvados, misturam-se, crescem uns para cima dos outros, nascem-lhes filhotes mais
novos, estes fabricam uma teia de aranha em cima dos mais grossos e aí é
que as folhas, largas e verdes, ficam depois colocadas, parece são moscas
mexendo-se, presas e o vento é que faz. E os frutos vermelhos e amarelos
são bocados de sol pendurados. As pessoas passam lá, não lhe ligam,

14
Como demonstrámos em «Comparações e símiles homéricos n'Os Lusíadas»,
4.° Congresso da Associação Internacional de Lusitanistas, Actas, Hamburgo (no prelo).
15
Vd. o estudo de José Ribeiro Ferreira, «Os símiles no Eurico o Presbítero, de
Herculano», incluído no presente volume XLVII de Humanitas.

A TRADIÇÃO DO SIMILE HOMÉRICO

505

vêem-lhe ali anos e anos, bebem o fresco da sombra, comem o maduro
das frutas, os monandengues roubam as folhas a nascer para ferrar as suas
linhas de pescar e ninguém pensa: como começou este pau? Olhem-lhe
bem, tirem as folhas todas: o pau vive. Quem sabe diz o sol dá-lhe comida
por ali, mas o pau vive sem folhas. Subam nele, partam-lhe os paus novos,
aqueles em vê, bons para paus-de-fisga, cortem-lhe mesmo todos: a árvore
vive sempre com os outros grossos filhos dos troncos mais-velhos agarrados ao pai gordo e espetado na terra. Fiquem malucos, chamem o tractor
ou arranjem as catanas, cortem, serrem, partam, tirem todos os filhos grossos do tronco-pai e depois saiam embora, satisfeitos: o pau de cajus acabou, descobriram o princípio dele. Mas chove a chuva, vem o calor, e um
dia de manhã, quando vocês passam no caminho do cajueiro, uns verdes
pequenos e envergonhados estão espreitar em todos os lados, em cima do
bocado grosso, do tronco-pai. E se nessa hora, com a vossa raiva toda de
não lhe encontrarem o princípio, vocês vêm e cortam, rasgam, derrubam,
arrancam-lhe pela raiz, tiram todas as raízes, sacodem-lhes, destroem,
secam, queimam-lhes mesmo e vêem tudo fugir para o ar feito muitos
fumos, preto, cinzento-escuro, cinzento-rola, cinzento-sujo, branco, cor de
marfim, não adiantem ficar vaidosos com a mania que partiram o fio da
vida, descobriram o princípio do cajueiro... Sentem perto do fogo da
fogueira ou na mesa de tábua de caixote, em frente do candeeiro; deixem
cair a cabeça no balcão da quitanda, cheia do peso do vinho, ou encham o
peito de sal do mar que vem no vento; pensem só uma vez, um momento,
um pequeno bocado, no cajueiro. Então, em vez de continuar descer no
caminho da raiz à procura do princípio, deixem o pensamento correr no
fim, no fruto, que é outro princípio, e vão dar encontro aí com a castanha,
ela já rasgou a pele seca e escura e as metades verdes abrem como um feijão e um pequeno pau está nascer debaixo da terra com beijos de chuva.
O fio da vida não foi partido. Mais ainda: se querem outra vez voltar no
fundo da terra pelo caminho da raiz, na vossa cabeça vai aparecer a castanha antiga, mãe escondida desse pau de cajus que derrubaram mas filha
enterrada doutro pau. Nessa hora o trabalho tem de ser o mesmo: derrubar
outro cajueiro e outro e outro... É assim o fio da vida. [...]16
Como se vê, o autor usa, no princípio e no fim deste largo desenvolvimento, as habituais expressões conectivas — «é assim como» e «é
assim» — que estabelecem a ligação entre os dois termos, fazendo do seu
conjunto, na sua macroestrutura, um verdadeiro símile, para o distinguir
de outro tipo de imagens, designadamente da metáfora, independentemen-

16

p. 77-79.

Cf. José Luandino Vieira, Luuanda. Estarias, Lisboa, Edições 70, 41972,
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te de esta e outros recursos de estilo figurarem, com autonomia, no interior deste complexo e longo texto imagético.
2. A extensão desta comparação deriva da dificuldade de expressar,
em termos próprios, num só vocábulo ou em poucas palavras, aquilo que
a personagem Xico Futa pretende dizer. O desenvolvimento por ele tomado evidencia, assim, o impasse pensamento/palavra, cuja solução constitui
uma das funções do símile, mediante o recurso à analogia de um termo
comparante (a vitalidade do cajueiro), mais conhecido do leitor, para
esclarecer o comparado (o fio da vida), menos conhecido ou de mais difícil compreensão.
Da mesma forma se pode entender a hesitação contida na alternativa
do já citado exemplo extraído de Apolónio de Rodes:
Juntavam-se em armas para formar assembleia, e tão numerosos
como as vagas do mar alevantadas por um vento de tempestade,
ou como as folhas da frondosa floresta, caídas no chão.
Ao escolher as ondas do mar e as folhas outonais para dar a ideia de
que os Colcos eram em número incontável, Apolónio dá também um
exemplo do carácter subjectivo do símile, pois bem poderia ter, para isso,
evocado as espigas de trigo balouçadas pelo vento ou os fartos cabelos de
uma formosa ninfa. O mesmo acontece com Camões, no exemplo já mencionado, quando compara a mourama ao touro e os portugueses aos pegadores. Sendo a tourada uma vivência ibérica, o poeta confere ao texto —
para usar uma expressão em moda — a marca da sua portugalidade.
Mas à subjectividade do símile, corresponde uma face objectiva, pois
ao enunciá-lo o poeta pretende uma comunicação mais precisa com o seu
ouvinte ou leitor. Para quem nunca viu um cajueiro, o símile de Luandino
talvez não demonstre bem o que o narrador quer dizer. Mas, para o público
que o escritor africano desejava alcançar de imediato nos anos 60 em que o
texto foi escrito, o exemplo era dos mais adequados, porque o cajueiro pertence ao dia-a-dia do povo angolano.
Assim é que, apesar de alongar o tempo da narrativa como excurso
que é, de colocar-se fora da intriga como discurso paralelo, de ser mesmo
uma ruptura no texto, o símile representa um voo de imaginação do qual
participara autor e leitor. E se o símile homérico se impôs desde cedo e
perdura até aos nossos dias, a ponto de constituir, segundo os críticos,
uma característica de autores modernos, compreende-se assim que, há dois
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mil anos, Virgílio, herdeiro directo da estética homérica, o tenha acolhido
e usado com particular frequência e efeito.
3.

Seguindo a tradição clássica, o Mantuano usou o símile, tanto na

lírica, como na épica, como ainda na poesia didáctica. Embora as estatísticas não provem e seja possível encontrar números diferentes, em virtude
de nem todos os comentadores terem o mesmo conceito de símile, vale a
pena observar a frequência com que ele aparece na obra de Virgílio 17.
Nos 829 versos das Bucólicas,

podem-se contar 46 símiles, o que

representa 5,5 por cada cem versos do poema. Nas Geórgicas, que possuem 2.188 versos, o símile é usado 32 vezes, isto é, em 1,5% do texto.
Já na Eneida, Virgílio utiliza-o 138 vezes (incluídas, para este efeito, as
cerca de trinta pequenas comparações), o que poderia parecer um número
elevado, se isto não representasse uma escassa percentagem de 1,4% rela-

17

Entre os especialistas que estudaram o símile em Virgílio, destacamos: A.-M.
Guillemin, «Les comparaisons», L'Originalité de Virgile. Étude sur la Méthode
Littéraire Antique, Paris, Société d'Edition «Les Belles Lettres», 1931, 137-147; Viktor
Põschl, Die Dichtkunst Virgils, Innsbruck-Wien, 1950; Berlin, 31977 (Trad., ingl. por
Gerda Seligson: The Art of Vergil. Image and Symbol in the Aeneid, Ann Arbor
Paperbacks, The University of Michigan Press, 1970); Raymond J. Clark, «Two
Virgilian similes and the 'HRAKLEOUS KATABASIS», Phoenix 23 (1970) 244-255;
Roger A. Hornsby, Patterns of Action in the «Aineid»: an Interpretation of Vergil's
Epic Similes, Yowa City, University of Yowa Press, 1970; W.R. Johnson, Darkness
Visible. A Study of Vergil's «Aeneid», Berkeley-Los Angeles-London, University of
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tivamente aos seus 9.869 versos. Contudo, os símiles que mais saltam aos
olhos e que mais têm merecido a atenção dos comentadores são justamente os da Eneida.
É que, a's Bucólicas, pelo facto de serem um texto lírico, comportam
na maior parte símiles de pequena dimensão que passam quase despercebidos, excepção feita a alguns poucos casos, como quando, a o exprimir
um desejo, o pastor Alfesibeu, na Bucólica VIII, 85-88, diz:
Talis amor Daphnim, qualis cum fessa iuuencum
per nemora atque altos quaerendo bucula lucos,
propter aquae riuom, uiridi procumbit in ulua
perdita, nee serae meminit decedere nocti.
Que a Dáfnis domine um amor igual ao da novilha, quando,
cansada de procurar o juvenco por bosques e fundas clareiras,
se deita estendida à beira do regato, na frescura da uiva,
tão perdida, que nem se lembra de escapar à noite tardia.
Já nas Geórgicas, tais comparações obedecem às mais variadas
necessidades de expressão. Umas são curtas, simples ornamentos ditados
pelo pensamento afeito às analogias, como aquela em que Virgílio compara a tranquilidade que a entrada do Inverno traz aos lavradores com o
júbilo que a chegada de um navio representa para os mareantes (1,303-304). Mas há outros bem maiores, à maneira homérica.
Contudo, nem só a dimensão dos símiles fará o leitor do Mantuano
lembrar-se de Homero e de outros autores da Antiguidade Clássica: são
também os comparantes por ele escolhidos. E o caso do múltiplo símile
com que o poeta compara o estranho rumor das abelhas atingidas de fome
e de frio e com que dinamiza o livro IV, 2 6 0 - 2 6 4 , das m e s m a s
Geórgicas:
Tum sonus auditur grauior tractimque susurrant,
Frigidus ut quondam siluis immurmurat Auster,
ut mare sollicitum stridit refluentibus undis,
aestuat ut clausis rapidus fornacibus ignis.
Então ouve-se um som mais grave, e sussurram continuamente,
como, às vezes, o gélido Austro murmura por entre o bosque,
como o mar agitado ressoa no refluxo das ondas,
como o fogo referve enclausurado nas fornalhas.
O farfalhar da folhagem pelo sombrio vento Austro, o murmurejar da
água na cheia da maré e o crepitar do lume são os três comparantes utiliza-
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dos pelo Mantuano para melhor explicitar o monótono zumbido das abelhas
entorpecidas pelo frio, num prenúncio de morte. Ora, também Homero na
Ilíada XIV, 394-400, usou o mar e o fogo como comparantes, na construção do símile da batalha entre os exércitos de Posídon e Heitor. E, embora
a necessidade de falar de um clamor e de um alarido maiores fizesse com
que as imagens acústicas chamadas à cena não fossem a do encher da maré
ou a do lume no forno, mas a das ondas batidas pela violência do Bóreas, a
do lufar das labaredas e a do estrépito das folhas num incêndio na floresta,
a verdade é que o paralelismo entre os dois símiles não pode negar-se.
Ward Briggs, que chama a atenção para este parentesco1S, estabelece a sua
aproximação com aqueloutro em que Apolónio de Rodes também usou o
crepitar do mato seco como comparante do ruído de escudos e lanças dos
Doliónios contra os Argonautas {Argon. I, 1027-1028)I9. Mas, mais uma
vez, importa realçar que são diferentes as situações e é diferente a imagem
acústica evocada. De resto, os mesmos comparantes de similitudes aparecem em Homero, Apolónio, Hesíodo, Calímaco e mesmo Lucrécio. Apesar
disso, porém, e a despeito de a imitação ser um preceito clássico, não pode
dizer-se que os símiles sejam os mesmos. Ao convocar para o seu poema
comparantes já utilizados, Virgílio, como todo aquele que se vale de uma
citação, retira-os de um texto e integra-os num outro, produzindo necessariamente um novo efeito.
Este cruzamento discursivo existe, mesmo, entre diferentes obras do
próprio Virgílio, numa permuta intra-autoral da máxima maleabilidade.
Basta observar alguns símiles das Geórgicas réinscrites na Eneida e algumas narrativas daquele poema didáctico que tomam a forma de símiles
nesta epopeia, como demonstrou o mesmo Briggs na sua referida obra
sobre esta matéria. Assim, no livro II das Geórgicas (v. 105-106), Virgílio
compara a quantidade incontável de castas de vinha com as numerosas
ondas do mar Jónio, quando batido pelas fúrias do Euro. Na Eneida (VI,
718-719), novamente as ondas vêm a propósito de uma contagem impossível. Todavia, comparado e comparante diferem: a vinha cede lugar à
multidão de homens armados; as ondas são as do mar da Líbia, e Virgílio
não fala do vento, mas da época hibernal do tempestuoso Orion. Entre as
narrativas georgianas aproveitadas como símile na Eneida, contam-se a do
lobo que arma ciladas em redor do aprisco (Georg. III, 537-538: Non

18

Vd. Ward W. Briggs, Jr., Narrative and simile from the Georgics in the
Aeneid, Leiden, E. J. Brill, 1980, p. 22.
19
Vd. idem, p. 13.
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lupus insidias explorât ouilia circum I nec gregibus nocturnus obambulai), usado como termo de comparação de Turno quando cercava o acampamento troiano na ausência de Eneias (En. IX, 59-66: Ac ueluti pleno
lupus insidiatus ouili I cum frémit ad caudas uentos perpessus et imbris I
nocte super media [...]: haud aliter Rutulo muros et castra tuenti I ignescunt irae [...]; a do veado perseguido na caça (Georg. III, 411-413 e En.
XII, 749-757), a da laboriosa formiga (Georg. I, 185-186 e En. IV, 401-407), entre outras.20
Contudo, ao empregar comparantes herdados da tradição clássica, ou
por ele mesmo já utilizados em outro contexto, Virgílio revitaliza-os e dálhes uma nova personalidade estética, e nisso vai muito do poder inventivo e da originalidade do Mantuano.
4. A criatividade dos símiles virgilianos manifesta-se, pois, não apenas na variedade das imagens, mas também no modo variado da sua organização, cuja estrutura formal assume uma configuração que os destaca e
autonomiza da corrente diegética principal, quebrando o que nesta poderia
ser monótono e reiterando-a pela via de um discurso paralelo. Entre as
técnicas formais que contribuem para a quebra da monotonia dos próprios
símiles podemos destacar: a) a diversa disposição de precedência de comparante e comparado, isto é, a colocação relativa da prótase e da apódose,
umas vezes pela sua ordem directa, outras em posição invertida, outras
ainda por outro tipo de arranjos; b) a variedade das fórmulas de abertura e
de fecho (ou de retorno) das comparações, partículas ou expressões conectoras do tipo «tal como»...«assim também», que ligam o comparante e o
comparado e que podem revestir forma afirmativa, negativa ou litotética;
c) as comparações curtas e simples, mas também, e sobretudo, as de
amplo desenvolvimento, os chamados símiles homéricos; d) enfim, as
estruturas comparativas com um só sujeito comparante ou com a sucessão
de dois ou mais elementos quer associados em sistema de acumulação,
quer em alternativa.
Com efeito, um factor que contribui para a variedade da composição
reside na diversa ordem por que aparecem os elementos constuintes de
um símile, ou seja, a posição que o comparante ocupa relativamente ao
comparado. Numa estrutura comparativa formalmente completa e naturalmente ordenada, conta-se com um primeiro membro que contém o comparante, isto é, a imagem propriamente dita ou elemento metafórico, habi-

Sobre estes e outros casos vd. ibidem.
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tualmente encabeçado por um conector do tipo de «tal como» (expresso
por ut, uelut, qualis, ceu, etc.) que interrompe e como que rasga a narrativa para nela abrir um espaço intercalar; e com um segundo membro, correlato do primeiro, que reenvolve o comparado (normalmente já mencionado na narrativa entretanto interrompida) e aparece iniciado por um
conector equivalente a «assim também» (sic, talis, haud aliter, hand
secus, etc.). Se o primeiro elemento — a chamada prótase — desta composição bimembre rompe e faz parar por instantes o discurso diegético
para nele introduzir a comparação através de um conector de abertura, o
segundo — a apódose — tem a função de fechar este processo comparativo, retomando e religando o discurso narrativo suspenso. Trata-se, pois,
de uma dupla operação de incisão e de sutura, para usarmos a terminologia cirúrgica já sugerida por Thierry Ferraro, para quem os conectores de
abertura das comparações têm o papel de assinalar uma «rupture dans le
récit», uma «blessure du texte», e as locuções de fecho e retorno a função
«en quelque sorte cicatrisante pour que le récit puisse être repris et mené
à son terme». 21
Um bom exemplo desta estrutura bimembre pode encontrar-se no
relato que descreve, no final da Eneida (XII, 896-914), a incapacidade
física de Turno, quando este enfrenta pela última vez a Eneias e, sem
agora poder contar com a ajuda da ninfa Juturna sua irmã e já sem armas
nem forças, tenta em vão resistir-lhe anemeçando um pedregulho que não
chega ao destino. Depois de descrever demoradamente o esforço baldado
de Turno, o nanador interrompe o discurso para comparar o esgotamento
do herói itálico à sensação de paralisia geral experimentada no seguinte
tipo de pesadelos (v. 908-914; o sublinhado é nosso):
Ac uelut in somnis, óculos ubi languida pressit
nocte quies, nequiquam auidos extendere cursus
uelle uidemur et in mediis conatibus aegri
succidimus — non lingua ualet, non corpore notae
sufficiunt uires nec uox aut uerba sequuntur:
sic Turno, quacumque uiam uirtute petiuit,
successum dea dira negat.[...]
Bem como, quando durante o sono o langor do repouso fechou
de noite os nossos olhos, nos parece que é vã a ânsia de querermos
continuar a correr e, desanimados, sucumbimos no meio

Vd. op. cit., p. 1.
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dos esforços — a língua perde a força, ao corpo não assiste
o conhecido vigor, nem voz nem palavras se articulam —,
assim, por onde quer que Turno, com valentia, tenha tentado caminho,
a funesta deusa sempre lhe nega sucesso.[...]

Esta é a configuração mais acabada do símile homérico; e dela usou
Virgílio na Eneida num total de quatro dezenas de exemplos, concentrados principalmente no canto X, com oito, e no XII, com onze. Mas não é
a única, nem sequer a mais frequente. Com efeito, uma boa maioria das
comparações virgilianas (cerca de sessenta e cinco) apresentam, de forma
explícita, apenas a sua prótase com a descrição do respectivo comparante,
sendo a apódose dispensada, por esta retomar o comparado, que, afinal,
está contido no próprio discurso narrativo central. De resto, compreendese que assim seja, porquanto, neste caso, o símile surge, frequentemente,
ou como remate poético da narrativa a complementá-la com a ilustração
estética da imagem, ou como seu intróito, como que prevenindo o leitor e
o ouvinte para a conotação poética que a deve envolver. Assim, em ambas
estas hipóteses, ela não é propriamente interrompida, ou não o é de forma
tão flagrante, pelo que não se torna necessária a intervenção expressa da
apódose para religar o símile ao fio da narração. As partículas conectoras
utilizadas são, genericamente, as mesmas do símile bimembre, mas prévale o adjectivo comparativo qualis, como neste exemplo a concluir uma
narrativa e em que os súbditos da rainha Dido, na azáfama de construir e
organizar a cidade de Cartago, são comparados aos laboriosos membros
de uma colmeia (I, 423-436; o sublinhado é nosso):
Instant ardentes Tyrii: pars ducere muros
molirique arcem et manibus subuoluere saxa,
pars optare locum tecto et concludere sulco;
iura magistratusque legunt sanctumque senatum.
Hic portus alii effodiunt; hic alta theatri
fundamenta locant alii, immanisque columnas
rupibus excidunt, scaenis decora alta futuris.
Qualis apes aestate noua per flórea rara
exercet sub sole labor, cum gentis adultos
educunt fetus, aut cum liquentia mella
stipant et dulci distendunt nectare cellas,
aut onera accipiunt uenientum, aut agmine facto
ignauum fucos pecus a praesepibus arcent;
feruet opus redolentque thymo fragrantia mella.
Não param os ardorosos Tírios: uma parte a erguer as muralhas,
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a construir a cidadela e a rolar pedregulhos a pulso,
outra parte a escolher o lugar da sua casa e a rodeá-lo com um fosso;
aprovam leis e magistrados e um venerável senado.
Aqui uns escavam portos; ali assentam outros
os profundos alicerces do teatro e talham, das pedreiras,
gigantescas colunas, magníficas decorações dos futuros cenários.
Qual labuta que, com o nosso Estio, aperta sobre as abelhas
debaixo do sol pelos campos em flor, quando trazem à rua os filhos
já adultos de sua espirpe, ou quando ajuntam os límpidos méis
e enchem do doce néctar as casulas dos favos,
ou recebem a carga das que regressam, ou, formadas em pelotão,
enxotam dos cortiços o madraço rebanho dos zangãos;
ferve o trabalho, e o aroma do mel exala perfume de tomilho.
No que toca aos conectores, para se ter uma ideia da multiplicidade
de fórmulas de abertura e fecho empregadas em todo o tipo de comparações na Eneida, basta lembrar que Virgílio utiliza cerca de 35 diferentes
vocábulos com função comparativa, incluindo advérbios, preposições,
substantivos, adjectivos e até formas verbais; e mais de setenta fórmulas
resultantes das combinatórias desse vocabulário entre si. 2 2
Entre os simples advérbios comparativos, contam-se: ut, ou uti, usados tanto em comparações em que apenas o comparante aparece introduzido pelo seu conector, integrado na prótase, e em que a apódose está
subentendida ou não existe (V,448; VII,528 e 587; XII,587), como na
prótase de símiles expressamente bimembres (1,393; V,588; I X , 5 5 1 ;
X,454; XI,751); o advérbio sic, utilizado quer como partícula de fecho na
apódose destes mesmos símiles (11,496), quer em frases comparativas
independentes (11,496), quer principalmente como partícula de fecho e
retorno no explicitamento da apódose (1,154; 11,440; V,218-219; etc.); o
composto sicut, resultante da aglutinação dos dois anteriores (VIII,22); as
formas tam (associada a quam, 1,188; ou ligada a adjectivos, V,144), tantum correlacionada com quantus (V.578-579), magis (ligado a ablativo,
1,15; ou combinado com quam, VI,470-471) e quam, a afectar adjectivos
e advérbios em correlações implícitas, por exemplo em quam multa, quam
magnus, quam facile (1,15; V,458; VI,309; VII/718; IX,669; X,763;

22
Virgílio consegue suplantar, nesta matéria, os números atribuídos aos poemas
homéricos, em que as partículas comparativas usadas não passam de uma trintena, e as
combinatórias com elas organizadas somam, no conjunto dos dois poemas, apenas
cerca de metade das da Eneida. Cf. D.J.N. Lee, op. cit., 62-64.
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XI,721); a partícula ceu («como quando», «como se»), que abre cerca de
20 símiles da Eneida (11,355,416,438,516; V,88,527,740; VI.492;
VII,378,699; IX,30,339, etc.); o composto velut ou veluti, que aparece na
abertura de cerca de trinta símiles, quer isoladamente, quer em composição
com outro tipo de partículas, designadamente com a conjunção inicial ac,
na expressão ac veluti (1,82,148; 11,304,379,626; IV,402,441,469; V,439;
VI.707; VII,462,586; etc.); e, finalmente, os advérbios secus, «diferentemente», e aliter, «de outro modo», integrados em expressões negativas de
valor litotético — non secus {ac) ou haud secus (ac) e non aliter (quam)
ou haud aliter, «não de outro modo que», isto é, «bem como» ou «exactamente como» — (vd., respectivamente, 11,382; IV,441; VIII,243,414;
X,272, XI,456, etc., e 1,399; IV,256,669; IX,65,554,797, etc.).
Para além dos advérbios ou expressões adverbiais comparativas,
Virgílio usou a preposição pro, com o sentido de «à maneira de», na
expressão pro turribus (IX,677); a própria estrutura morfossintáctica do
comparativo de superioridade quer de alguns advérbios, quer sobretudo de
certos adjectivos, em sintagmas como Noto citius (V,242), uentis ocior
(V,319), ocior Euro (VIII,223 e XII,733), haud illo segnior (IV, 149), non
segnius (12,525); expressões formadas a partir de adjectivos de sentido
comparativo, como aequus, par e similis seguidos de dativo (IX, 674;
11,794 e VI.702; 1,589, IV,254, V,254,317,594, etc.), e dos indefinidos
talis (1,503; VI.208, etc.), quantas (IX.668; XIIJ01-703) e principalmente
qualis, que aparece como fórmula de abertura em, pelo menos, 32 símiles
(1,316,430,498,592; 11,223,471,591; etc.).
Enfim, Virgílio recorre, ainda, em oito casos, a formas substantivas
seguidas de genitivo como expressões comparativas, a saber, instar (11,15;
111,637; VII,707; XII.923), modo (IX,706), more ou in morem (X,604;
XI,616), e ritu (XI,611), e até a alguns exemplos de formas verbais como
conectores introdutórios de comparações, designadamente aspice (1,393) e
credas, «dir-se-ia» (VIII,691).
A multiplicidade de fórmulas comparativas que Virgílio conseguiu
construir com estes elementos revela, também aqui, como, aliás, em muitos outros aspectos da composição da sua obra, a independência e o poder
criativo com que ele reformulou os motivos e os recursos estéticos herdados dos seus modelos. Mas a variedade dos símiles passa também pelo
modo do seu enunciado, que, embora se apresente a maior parte das vezes
sob a forma positiva, recorre, com frequência, ora à declaração negativa
do comparante como meio de exaltar o conteúdo do comparado, ora ao
uso da litotes na construção das expressões de abertura e de fecho, do tipo

A TRADIÇÃO DO SÍMILE HOMÉRICO

515

das já referidas non aliter quam, ou non secus ac, para superlativizar o
contrário daquilo que se nega; ou serve-se, até, da interrogação negativa
de sentido dubitativo irónico, para o mesmo efeito, como acontece no
símile em que Amata compara Eneias (por este pretender desposar sua
filha Lavínia) com o seu compatriota Paris no rapto de Helena:
At non sic Phrygius pénétrât Lacedaemona pastor
Ledaeamque Helenam Troianas uexit ad urbis? 23
Pois não é assim que o pastor frígio penetra na Lacedemónia
e arrastou consigo Helena, filha de Leda, para as cidades troianas?
É, todavia, à forma litotética da dupla negação que, com particular
incidência, Virgílio recorre para imprimir maior ênfase à analogia de seres
ou de situações, como naquela em que, ao descrever o pânico e o clamor
espalhados pela cidade de Cartago após a trágica morte de Dido, culmina
o seguinte símile, de entre os cerca de trinta que na Eneida assumem esta
mesma configuração:
Non aliter quam si immissis mat hostibus omnis
Karthago aut antiqua Tyros, flammaeque furentes
culmina perque hominum uoluantur perque deorum. 24
Tal como se, entrando nela os inimigos, misse Cartago
inteira ou a antiga Tiro, e o furor das chamas rolasse
pelas cumeadas dos homens e pelos templos dos deuses.
Na multiplicidade de recursos utilizados por Virgílio para dar vida e
beleza ao símile, prolongando a emoção estética do discurso, surge o uso
de comparações de dimensão variada. Umas são bastante curtas, como a
aplicada à sombra de Aquiles que desaparece nos ares «como se fosse
fumo» (ceu fumus, V,740), ou como as pequenas frases «Foge mais rápido que o Euro» (fugit ocior Euro), uma vez usada com relação a Caco
(VIII,223) e outra a Turno (XII,733), ou, ainda, as palavras que comparam Clauso a um batalhão inteiro:«E ele próprio, como se fora um enorme batalhão» (magnique ipse agminis instar: VII,707). Outros apresentam
uma grande estrutura que chega a preencher uma dezena de versos e em
que o narrador dá largas à imaginação e apresenta, por assim dizer, uma
pequena história paralela à narrativa propriamente dita. É o caso do símile

23
24

Vd. Eneida, VII, 363-364.
Vd. idem, IV, 669-671.
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com que, no Canto XII, 715-724, Virgílio descreve o combate individual
entre Eneias e Turno, comparando-os a dois touros possantes envolvidos
em luta renhida:
À r- i i í i l í i t i n r r A n t i

Qila c n m m r M i o

r

Tal-\iiT*ní-\

cum duo conuersis inimica in proelia tauri
frontibus incurrunt, pauidi cessere magistri,
stat pecus omne metu mutum mussantque iuuencae
quis nemori imperitet, quem tota armenta sequantur;
illi inter sese multa ui uolnera miscent
cornuaque obnixi infigunt et sanguine largo
colla armosque lauant, gemitu nemus omne remugit:
non aliter Tros Aeneas et Daunius héros
concurrunt clipeis, ingens fragor aethera complet.
Tal como, quando, na vastidão da Sila ou no alto do Tabumo,
investem dois touros, frente a frente, em combate feroz,
e já os pastores se afastaram apavorados,
todo o gado pára mudo e as novilhas aguardam
quem ficará a comandar o bosque, a quem seguirão as manadas
inteiras;
eles, entretanto, multiplicam entre si violentas chagas
e, atirando com força, cravam os chifres e lavam, em torrentes de
sangue,
o cachaço e as espáduas, o bosque ecoa gemendo seus mugidos;
assim também o troiano Eneias e o herói filho de Dauno
combatem com seus escudos, e os ares se enchem de enorme fragor.
É evidente que a dimensão deste símile proporciona uma descrição
com um pormenor que facilita a compreensão da cena. Mas, apesar de
bastante circunstanciado, há nele apenas um comparante — o touro.
Muitas vezes, porém, o narrador deixa de lado esta composição simples,
e, na obsessão de fazer-se entender o mais possível e de abarcar a totalidade do objecto a ser comparado, constrói símiles de estrutura múltipla
e complexa, com uma série de comparantes, ou de várias acções referentes a um só, que se vão sucedendo em regime de acumulação, ou de
alternativa.
Entre os símiles de acumulação de comparantes mas de acção única
para cada um, estão, por exemplo, o da sombra de Creúsa, que escapa das
mãos de Eneias «como os ventos ligeiros e semelhante ao sono alado»:
par leuibus uentis uolucrique similima somno (II, 794); o de Niso veloz,
durante os jogos fúnebres, «mais rápido que os ventos e que as asas do
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relâmpago»: et uentis et fulminis ocior alis» (V, 319); ou, ainda, o da luta
entre troianos e gregos (II, 415-419), comparada com o furacão dos ventos, do Zéfiro, do Euro e do Noto, com o rumorejar da tempestade na floresta e com as fúrias de Nereu agitando os mares:
Aduersi rapto ceu quondam turbine uenti
confligunt, Zephyrusque Notusque et laetus Eois
Eurus equis; stridunt siluae saeuitque tridenti
spumeus atque imo Nereus ciet aequora fundo.
Como exemplo de acumulação de várias acções
rante, que é a situação mais frequente na Eneida,
símile dos avanços e recuos dos esquadrões troianos
te, comparados com o vaivém das ondas do mar, que
deste modo:

de um único compapodemos recordar o
e latinos em combao Mantuano constrói

Qualis ubi alterno procurrens gurgite pontus
nunc mit ad terrain scopulosque superiacit unda
spumeus extremamque sinu perfundit harenam,
nunc rapidus retro atque aestu reuoluta resorbens
saxa fugit litusque uado labente relinquit.25
Qual mar, quando, avançando em alternado sorvedouro,
ora se precipita sobre a terra e, em turbilhões de espuma, atira
suas águas por sobre os rochedos e alaga na onda as areias
mais recuadas,
ora, veloz, foge de novo e, sorvendo na ressaca os seixos
que arrancou, abandona a praia fazendo deslizar seu líquido estendal.
Como já referimos, além da acumulação, Virgílio torna múltipla a
estrutura do símile por um outro processo: o da alternativa. Trata-se de
uma forma de desenvolvimento da comparação em que o autor fornece
como comparante uma opção entre dois, ou uma série deles, como se
hesitasse na escolha do melhor ou como se o objecto pudesse ser visto
sob diferentes prismas. Os vários comparantes são identificáveis pelas
conjunções aut, siue, seu, uel, pela enclítica -ue, etc.
Há ainda uma grande percentagem de casos em que os múltiplos elementos comparantes postos em alternativa se combinam com formas
acumulativas, ou se subdividem, no todo ou em parte, em novas disjuntivas, dando origem às comparações mais complexas que a Eneida possui.

Vd. idem, XI, 624-628.
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Um exemplo de alternativa duplamente subdividida é-nos oferecido pelo
símile que compara a bela cabeça do jovem Ascânio «ou c o m a pedra
preciosa encastoada no fulvo ouro como ornamento quer do pescoço quer
da cabeça, ou com o marfim que brilha marchetado com arte quer no
buxo quer no terebinto do Orico»:
Qualis gemma micat fuluum quae diuidit aurum,
aut collo decus aut capiti, uel quale per artem
inclusum buxo aut Oricia terebintho
lucet ebur; [...]26
Como se vê, há, neste caso, uma primeira disjunção entre os elementos comparantes gemma, por um lado, e ebur, por outro. Depois, o primeiro destes elementos desdobra-se na subalternativa da finalidade ornamental, «pescoço» ou «cabeça»; e o segundo, na subdisjuntiva da incrustação:
no buxo ou no terebinto.
A combinação de elementos acumulativos e alternativos dentro de
um mesmo comparante pode ver-se no símile relativo a Eneias (X, SOS'S 10), que se protege, com seu escudo, da chuva de dardos dos companheiros de Lauso:
Ac uelut effusa si quando grandine nimbi
praecipitant, omnis campis diffugit arator
omnis et agrícola, et tuta latet arce uiator
aut amnis ripis aut alti fornice saxi,
dum pluit in terris, ut possint sole reducto
exercere diem:-sic [...] Aeneas [etc.]
E tal como, quando as nuvens se precipitam espalhando
granizo, todo o lavrador e todo o agricultor
foge pelos campos e o viandante se abriga em retiro seguro,
quer nas margens do rio quer sob o tecto do alto rochedo,
enquanto chove nas terras, a fim de, com o retorno do sol, poderem
continuar a jornada; assim Eneias [etc.]
Exemplos como estes, de maior ou menor complexidade e desenvolvimento, surgem em cerca de 35% do total de símiles de toda a Eneida,
contribuindo de modo significativo para a sua função iluminativa, pela
eficácia do pormenor descritivo e pela diversidade de imagens que colocam à disposição do narrador.

Vd. idem, X, 134-137.
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5. A variedade formal que os símiles da Eneida apresentam n ã o é
apenas uma demonstração do virtuosismo do Poeta. Ela relaciona-se com
o restante do texto e tem diferentes funções, em razão das necessidades da
narrativa. O símile pode ter uma função iluminativa, isto é, a de clarificar
uma ideia, ilustrar situações de enredo, lançar mais luz sobre a descrição
de um objecto, explicar melhor uma acção, mediante a analogia com realidades supostamente mais conhecidas. É o caso do símile usado na descrição de Mezêncio, quando, na ausência de Turno, assume o comandochefe e espalha o terror nas fileiras dos Troianos. Diz Virgílio:
Me, uelut rupes uastum quae prodit aequor,
obuia uentorum furiis expostaque ponto,
uim cunctam atque minas perfert caelique marisque
ipsa immota manens, [...] 21
Ele, como rochedo que avança pela vastidão marítima,
de encontro às fúrias dos ventos e exposto ao embate das vagas,
aguenta toda a violência e ameaças do céu e do mar,
mantendo-se inabalável, [...]
Mas há ocasiões em que o símile aparece como um apêndice e exerce uma função claramente ornamental, como quando, por exemplo, o
poeta descreve a deslocação dos batalhões de Messapo. Bastaria dizer:
«Marchavam em linha e cantavam o seu rei.» Mas Virgílio, insatisfeito,
acrescenta:
Ceu quondam niuei liquida inter nubila cycni
cum sese e pastu référant et longa canoros
dant per colla modos, [...] 28
Como, às vezes, os níveos cisnes, por entre a transparência das
nuvens,
quando retornam do pasto e soltam, pelos seus longos pescoços,
harmoniosas melodias, [...]
É incontestável que, ao associar a imagem dos cisnes à dos soldados
em marcha, o poeta suaviza os tons do quadro. Eis outra função do símile
na Eneida: colaborar na modulação do canto. O lírico, o patético, a exaltação épica serão muitas vezes introduzidos ou reforçados por meio de

27
28

Vd. idem, X, 693-696.
Vd. idem, VII, 699-701.
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uma comparação. Um bom exemplo da harmonia de tons entre o que é
narrado e o símile, na expressão do lírico, é o momento em que Eneias vê
Dido nos Campos Elísios e a sua imagem lhe parece a da lua nova, por
entre nuvens 29. Outro exemplo é o do símile usado para exprimir os sentimentos de Lavínia, quando, no Canto XII, 67-69, sua mãe Amata pede a
Turno que desista de combater contra Eneias. O poeta diz que a jovem,
banhada em lágrimas, tem o rosto ruborizado «como se alguém tivesse
tingido, com a sanguínea púrpura, o marfim da índia, ou como quando os
alvos lírios se avermelham, misturados com abundância de rosas»,
enquanto o seu pretendente itálico fixa nela o seu olhar perturbado de
amor:
Indum sanguíneo ueluti uiolauerit ostro
si quis ebur, aut mixta rubent ubi lilia multa
alba rosa: talis uirgo dabat ore colores.
É também a expressão dos sentimentos da personagem Turno que o
Mantuano transpõe para esta expressiva comparação.
Outro exemplo, ainda, do símile associado ao lirismo é o que envolve a cena da morte de Euríalo. Depois do momento de horror descrito no
Canto IX, 431-432, quando o jovem rola pelo chão, banhado em sangue, e
o seu pescoço pende exânime, o poeta interrompe a trágica narrativa com
a belíssima comparação do lírio e da papoila. A morte é, assim, tratada
com doçura, com uma espécie de langor irreal, e a brutalidade do assassinato é atenuada pelo lirismo da imagem:
Purpureus ueluti cum fios succisus aratro
languescit moriens, lassoue papauera collo
demisere caput pluuia cum forte grauantur.
Como, quando a flor purpúrea, cortada pelo arado,
desfalece moribunda, ou as papoilas, de caule cansado,
deixam pender a fronte, se acaso a chuva sobre elas carrega.
Mas o símile, na Eneida, como dissemos, pode também associar-se a
momentos patéticos. É o caso das três descrições do desespero de Dido no
Canto IV, em que a infeliz rainha é comparada, sucessivamente, a uma
gazela ferida (v. 69-73), a uma bacante excitada (v. 301-303), a Penteu
fora de si perante a turma das Euménides, e a Orestes fugindo da mãe

Vd. idem, VI, 450-454.
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armada de archotes e sinistras serpentes (v. 469-473). É também o caso
do episódio, já atrás citado, da morte de Dido, quando o narrador compara
o clamor das mulheres à ruína de Cartago ou Tiro (v. 679-671).
Porém, o exemplo que melhor sublinha o patético talvez seja o da
fúria de Amata no Canto VII, 378-384. Inserido no desenvolvimento da
narração do delírio da mãe de Lavínia, que, exaltada por espantosas visões, corre por toda a extensão da cidade, surge este símile, em que a rainha dos Latinos, no seu desnorteado, rápido e desesperado percurso, é
comparada ao rodopiar do pião:
Ceu quondam torto uolitans sub uerbere turbo,
quem pueri magno in gyro uacua atria circum
intenti ludo exercent — ille actus habena
curuatis fertur spatiis; stupet inscia supra
impubesque manus mirata uolubile buxum;
dant ânimos plagae — non curso segnior illo
per medias urbes agitur populosque ferocis.
Tal como às vezes o pião, que rodopia sob a acção da liceira retorcida
e que os garotos exercitam entregues ao jogo, numa grande roda
em volta dos largos átrios (ele, agitado pelo chicote,
desloca-se em circuitos curvilíneos; pasma o magote ignaro e impúbere
debruçado sobre ele e maravilhado com o buxo a girar sobre si,
a quem as chicotadas reanimam); não menos apressada anda
[a rainha] pelo meio das cidades e dos povos intratáveis.
Como acontece em muitas outras ocasiões da Eneida, este símile não
serve de fecho a uma descrição: ecoa por uma grande parte do texto que
se lhe segue. É que Virgílio continua a descrever o delírio de Amata
ainda por uma vintena de versos, explorando sempre o aspecto cinético
que o símile do pião contém. E é com a imagem do movimento reforçada
pela variação de espaços que ele encerra a descrição:
Talem inter siluas, inter deserta ferarum
reginam Allecto stimulis agit undique Bacchi.30
Assim, por entre as florestas, por entre as solidões das feras,
Alecto de todo o lado persegue a rainha com os estímulos de Baco.

Vd. idem, VII, 404-405.
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Se, como vimos, o símile ajuda na construção do patético e do lírico,
é nos momentos de exaltação épica que Virgílio recorre a ele em maior
número de vezes, o que resulta da própria natureza da Eneida. Por todo o
poema, o poeta lança mão de comparações longas e belas, para dar relevo
às corajosas figuras dos heróis, para descrever os seus exércitos ou ainda
para acentuar a sua bravura. No canto II, 496-499, é assim relatada a
entrada de Pirro no palácio de Príamo:
Non sic, aggeribus ruptis cum spumeus amnis
exiit oppositasque euicit gurgite moles,
fertur in arua furens cumulo camposque per omnis
cum stabulis armenta trahit.
Não sai assim espumante um rio, quando se lhe rompem os diques,
nem assim vence com seu sorvedoiro os obstáculos que encontra,
e se dirige para as lavouras furioso com seu caudal, e arrasta,
por todos os campos, as manadas juntamente com os estábulos.
Pela forma negativa non sic com que introduz o símile, o poeta exalta ainda mais a ferocidade da entrada dos gregos, que, nos versos anteriores, havia sido descrita.
É, porém, a partir do Canto VII, quando a luta se prepara e se adensa, que os símiles de exaltação épica começam a acumular-se. O primeiro
usado nesta modulação serviria mesmo para expressar o crescimento dos
ânimos. Diz o poeta, a respeito das tropas que se erguem e avançam em
auxílio de Ascânio (VII,528-530):
Fluctus uti primo coepit cum albescere uento,
paulatim sese tollit mare et altius undas
erigit, inde imo consurgit ad aethera fundo.
Como, quando, ao primeiro vento, a vaga começa a branquear,
o mar pouco a pouco se levanta e mais alto ergue as suas ondas,
e depois se eleva do profundo abismo até aos ares.
Este símile marca o começo das grandes comparações em que a
força, a coragem, a tenacidade são particularmente cantadas. Ainda neste
canto VII, surgem: o símile do rochedo batido pelo mar, usado para
demonstrar a resistência do rei Latino ao clamor de seu povo pedindo
guerra (586-590); o dos dois centauros, com que são comparados os guerreiros argivos Catilo e Coras (674-677); o já citado símile dos cisnes, com
que o narrador retrata os batalhões de Messapo (699-702); o que compara
o próprio Clauso a um exército (707); e o símile que realça o número de
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homens de Turno, pelo recurso à imagem das ondas do mar e das espigas
de trigo (718-721), também já atrás evocado a propósito da intertextualidade das Geórgicas com a Eneida.
No Canto VIII há como que uma pausa. Diminui a frequência dos
símiles de glorificação épica. Mas importa destacar os que desenham a
figura luminosa de Eneias, num prenúncio de vitória, e a antevisão do triunfo de Augusto na batalha de Accio.
O Canto IX retoma as actividades bélicas e a profusão de símiles
relacionados com os grandes feitos. As imagens dos guerreiros singulares
são as que maior número de comparações merecem. O mesmo acontece
no Canto X.
Não se pense, porém, que o facto de o símile iluminar individualmente o perfil dos guerreiros diminua o efeito colectivo do engrandecimento épico. Por um lado, o guerreiro representa um povo. Por outro, o
símile, normalmente enaltece tanto a parte vitoriosa, como a derrotada,
pois que a medida do valor de quem vence está na proporção directa da
força do vencido.
Um bom exemplo desse facto são os dois símiles com que, consecutivamente, se retrata a resistência de Mezêncio no Canto X: primeiro,
ele é comparado ao rochedo que avança pela vastidão do mar, atirando-se
contra a fúria dos ventos e suportando o embate das vagas (v. 693-696);
depois, ao javali perseguido pelos cães e que, mesmo caído entre as redes,
resiste feroz e ninguém tem coragem de atacar (v. 707-713). Ora,
Mezêncio, neste momento ocupa o lugar de Turno à frente dos exércitos,
e, portanto, encarna a colectividade dos Latinos. A analogia feita com o
rochedo e o javali mostram-no intrépido. Mas os outros circunstantes dos
símiles, isto é, os ventos e as ondas, forças do céu e do mar, bem como
os cães e os subentendidos caçadores, apontam para o número e a força
dos Troianos, contra quem ele se bate.
O Canto XI será aquele que, na grande sequência de símiles de exaltação épica iniciada no Canto VII, irá apresentar o maior número de comparações colectivas, embora não desapareçam as de comparado individual.
Surgem: a comparação do murmúrio da assembleia ausónia com o de uma
cascata (v. 297-299); o símile do bando de aves ou de roucos cisnes,
como imagem do tumulto dos Latinos no conselho, ao saberem da aproximação de Eneias (v. 456-458); o da neve para falar da chuva de setas
entre os dois exércitos (v. 611). Curiosamente, o derradeiro símile colectivo deste Canto XI (v. 624-628), que é praticamente o último de exaltação
épica em que o comparado não é um indivíduo, mas a multidão, retoma
como comparante o movimento das ondas, usado no Canto VII, para
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anunciar o início das repetidas hostilidades. Agora, já não são as vagas
acossadas pelo vento de tempestade, mas o fluxo e refluxo da maré, que o
narrador escolhe para descrever os avanços e recuos da luta entre
Troianos e Latinos, no símile de imensa beleza, já atrás evocado como
exemplo de acumulação de comparantes.
No Canto XII voltam a aparecer os símiles que falam da bravura dos
heróis. Eneias e Turno são comparados ao leão, ao touro, ao cão, ao
veado, a torrentes e fogos devastadores. E é o dardo de Eneias que,
«como negro furacão», derruba Turno e precipita o fim da luta.
6. Desde o princípio da guerra, portanto, até ao seu fim, o símile
sublinhou o canto épico, sendo mais uma voz na exaltação dos feitos de
Latinos e Troianos. Mas, além desta função de harmonia com os momentos líricos, patéticos e de louvor aos grandes feitos, este recurso estilístico
pode ser lido através de um simbolismo cujas pistas são dadas pelo próprio texto.
A maior parte das imagens de que a narrativa se serve pertence ao
mundo animal. Seguem-se as dos fenómenos da natureza e as do mundo
vegetal. Em menor número, mas também como.elementos de comparação,
aparecem as acções humanas e os elementos mitológicos. Os comparados,
para utilizar a nomenclatura de Lausberg, tanto podem ser um processo
humano finito, como um processo humano infinito31, tanto homens como
deuses.
As aves surgem com elevada frequência no imaginário virgiliano:
cisnes, pombas, andorinhas, grous, açores, águias, pássaros não especificados. Podem estar associadas a momentos em que o homem tenta escapar a
condições adversas, como as pombas impelidas pela tempestade, para descrever Hécuba e as filhas, encolhidas junto aos altares, aquando da entrada de Pirro no palácio de Príamo (11,515-517); como também a pomba
perseguida pelo açor, no símile para o filho de Auno caçado por Camila
(XI.721-724); como ainda a pomba subitamente afugentada do seu ninho,
primeiro assustada e, depois, deslizando pelo ar sem mover as asas, para
descrever Mnesteu fugindo na sua «Baleia» durante a regata dos jogos
fúnebres (V.213-219), ou como os cisnes escapados à águia, que Vénus
mostra a Eneias, evocando a imagem dos Troianos desbaratados pela tempestade (1,393-400). Mas a ave, na Eneida, pode ser utilizada também
para pintar a imagem da força superior à do adversário. E o caso da

31
Vd. Heinrich Lausberg, Elementos de Retórica Literária, trad. port, de R. M.
Rosado Fernandes, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 21972, p. 238-241.
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águia, no símile de Tarcão a dominar Vénulo (XI,751-759) ou no de
Turno a vencer Lico (IX,563-566).
As serpentes, encontradas em quatro símiles do poema, assumem, em
dois deles, um valor profético. Andrógeo, ao reconhecer os troianos sob o
disfarce das vestes dos companheiros gregos, fica estupefacto, «como
aquele que nos ásperos silvados tivesse pisado uma cobra desprevenida»
(11,380-381). Além da falsidade evocada por esta imagem, há na sugestão
do veneno e perigo que ela subentende, como que o prenúncio do que virá
a seguir: Andrógeo será chacinado pelos companheiros de Eneias. Também
Pirro, antes de atacar o palácio de Príamo e de o matar, bem como a seu
filho Polites, é comparado a uma cobra brilhando ao sol (11,471-475).
Mas, no imaginário da Eneida, não encontramos apenas animais
como comparantes de homens ou de processos humanos. Os fenómenos
da natureza inorgânica surgem com frequência. São 29 imagens de cometas, lua, estrelas, tempestades, ventos, nuvens, granizo que, geralmente,
descrevem situações que escapam à compreensão e ao domínio do
homem. Tomemos alguns exemplos. Assim, quando, no Canto V, 88-89,
aparece a Eneias, no túmulo de Anquises, uma serpente, o seu brilho mosqueado é comparado ao arco-íris, como a reforçar o prodígio. Ainda no
Canto V, 527-528, Virgílio escolhe o cometa como símile da seta lançada
por Acestes e inexplicavelmente desfeita em chamas, para acentuar o
maravilhoso do fenómeno mediante a sua associação a um certo carácter
mágico e agoirento da astrologia. A própria aparição de Dido a Eneias,
nos Campos Elísios, é descrita através da já mencionada comparação com
a lua nova por entre as nuvens (VI, 453-454).
As flores motivam os temas da juventude e da morte: os símiles do
lírio e da papoila, e da violeta e do jacinto, nas mortes, respectivamente,
de Euríalo (IX,435-437) e de Palante (XI.59-71); e o dos lírios e das rosas
para o corar do rosto da jovem Lavínia (XII,67-69).
As cenas de maior violência da Eneida têm como comparante as
águas fluviais e urânicas. São os rios que saem do leito e as tempestades,
como imagens da luta ou da bravura dos homens, enquanto as rochas e
montanhas, assim como as árvores, se associam à intrepidez dos heróis.
Os símiles com imagens marítimas não aparecem senão a partir do
Canto VII, isto é, após a odisseia de Eneias, quando ele se fixa em terra
firme. E, mesmo assim, são em número reduzido. Importa lembrar que
grande parte da narrativa é já passada no mar. Não será, pois, o espaço
marítimo caracterizado por nenhum símile. E que o elemento marinho é a
via da passagem, do pontos, da ponte e do trânsito, do nostos, do regresso
em busca da «madre antiga», a caminho do solo fixo e da terra prometida,
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do retorno à pátria de Dárdano, o antepassado itálico do troiano Eneias.
E o próprio espaço terrestre merecerá apenas uma comparação: a que
associa Tróia em chamas a um freixo abatido por frequentes golpes de
machado (11,625-631).
Relativamente à acção, o símile terá um duplo papel: por um lado,
acentua a intriga e dinamiza-a; por outro, retarda o tempo narrativo.
À medida que a luta se torna mais encarniçada ou a paixão e urdidura da
trama se adensam, os símiles aparecem com maior frequência, sublinhando
a emoção despertada pelo ritmo próprio dos acontecimentos, mas protelando o epílogo. Isso dá-se, como já referimos, particularmente a partir do
canto VII. O relevo dado ao dinamismo da acção associa-se ao prolongamento do deleite que ela representa e ao adiar do desenlace. Entre os cantos da primeira metade da Eneida que comprovam esta regra, contam-se o
canto II com toda a agitação bélica da destruição de Tróia, o canto IV dos
amores de Dido e Eneias em que se descobre o desenrolar de uma verdadeira tragédia clássica, e o canto V com todo o agon dos jogos fúnebres.
7. E também nos momentos de maior acção que se encontra o
maior número de símiles caracterizadores das três principais personagens
da Eneida, Dido, Turno e Eneias, embora, por vezes, o seu perfil venha
sendo delineado desde o princípio do poema. E que, como já observámos,
as comparações são, de um modo geral, um arquipélago de sentidos que
se vai completando no decorrer da narrativa.
Tal é o caso da imagem de Dido que, no Canto I, 494-506, tem como
símile a figura de Diana. Sem nenhuma explicação, sem a precedência de
nenhum acontecimento narrativo, o narrador associa, no plano do imaginário que constitui o símile, a rainha de Cartago e a deusa da caça. Será pela
beleza e majestade da cena, como querem alguns críticos? A única semelhança que poderá ocorrer momentaneamente é ser Dido a condutora do
seu povo e Diana receber o epíteto de dux. Mas a comparação irá além.
Terá como que um carácter oracular, uma vez que, como comenta Viktor
Põschl, «o símile virgiliano mantém a mais íntima relação com o interior
da acção enquanto acompanha o exterior dos eventos»32. Serão os acontecimentos da própria narrativa que irão explicar o porquê de tal associação:
Diana é caçadora, e será no decurso de uma caçada que Dido se une a
Eneias. Abandonada por ele, descerá aos Campos Elísios, reino de Diana,

32

Vd. Viktor Põschl, The art of Vergil. Image and symbol in the Aeneid,
Transi, by Gerda Seligson, Ann Arbor Paperbaks, The University of Michigan Press,
1970, p. 65.
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quando esta assume a imagem de Hécate. No reino subterrâneo, será vista
por Eneias, como a lua nova entre nuvens, numa figuração também tomada
por Diana, quando deusa lunar. Além disso, Dido, como Diana, possui
também outro nome — o de Elissa, de sua origem sidónia.
Mas outras imagens se associam para delinear a personagem: a da
gazela ferida, a da bacante Tias, a do delírio de Penteu-Orestes e a do sílex
e da pedra de mármore. De símile em símile, Virgílio constrói uma imagem emblemática de Dido: condutora do povo (1,498), delirante de um
amor que determinará o seu fim (IV, 69, 301 e 469), mulher intocável
(VI, 453 e 471). Dido irá figurar a encarnação mítica do poder de Cartago:
será ela a construtora da cidade cuja queda terá como causa os amores da
rainha. A par da face majestosa e bela, Dido apresentará uma face humana
que as acções e os símiles que as reforçam ajudam a construir.
O mesmo acontecerá com as outras personagens. De acordo com a
importância na narrativa, elas serão retratadas num maior ou menor número de comparações a insinuar-lhes a imagem: Pândaro e Bítias lembram
ao poeta dois abetos, dois montes, duas torres, dois carvalhos (IX,674-683). Virgílio descreve a queda de Bítias, sob a lança de Turno, como a
de um rochedo caindo ao mar (IX,710). Niso é comparado ao vento pela
rapidez da corrida durante os jogos fúnebres (V,319). A sua bravura, ao
invadir o acampamento inimigo, merece do Mantuano o símile do leão
esfaimado (IX,339-341). O poeta vai buscar matérias preciosas para realçar a formosura da cabeça de Ascânio (X,134-137). Camila recebe dois
símiles; Palante, três; Mezêncio, quatro.
Todavia, os perfis iluminados pelo maior número de comparações
são os de Turno e de Eneias.
O Rútulo aparece no canto VII e, a partir daí, a sua força, a sua bravura, mas também a ameaça que ele representa merecem que o poeta
rompa o discurso e proporcione ao leitor o ensinamento e o deleite do
símile: a água em ebulição numa panela (VII,462-466) é a imagem que
assinala o início da fúria de Turno. Virgílio recorre aqui mais uma vez à
água, à sua majestade, ao perigo e respeito que ela inspira, comparando
Tumo, no meio das tropas, ao Ganges, com seus sete rios tranquilos, e ao
Nilo, com suas águas fecundas (IX,30-32). Mas serão os símiles de animais que irão predominar na descrição da figura do Rútulo: o lobo, com
que é comparado duas vezes, apontará o seu lado insidioso (LX,59-66 e
563-566); o leão, usado em três símiles, a sua face brava e furiosa
(IX,792-798; X,454-456; XII,4-9); o tigre, a sua feição traiçoeira
(IX,730); o touro, a sua violência (XII, 103-106). Turno será associado
também à imagem da destruição como o sopro do Bóreas sobre o profun-
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do mar Egeu (XII,365-369). Ele é mesmo a personificação mitológica da
guerra, chegando a ser comparado com o lobo mavórcio (IX,563) e com o
próprio Marte (XII, 331-340).
A imagem de Turno contrasta com a de Eneias, sem, no entanto, perder o heroísmo, pois importa lembrar que de ambos irão descender os
Romanos. E embora só Eneias receba o epíteto de pius, ambos cultivam a
pietas. Por isso, há até momentos em que Virgílio usa para os dois o
mesmo comparante: eles são dois touros em luta (IX,715), torrentes e
fogos devastadores (IX,521). Os Latinos e Troianos que eles representam
lembram ao poeta uma luta de forças e coragens equivalentes. É com o
belo símile dos ventos cruzados na sua luta indecisa que o Mantuano os
pinta, no seu equilíbrio de forças e valorosa paridade (X,356-361).
Contudo, a figura de Eneias apresenta, desde o início, uma grandeza
e luminosidade que nenhuma outra terá. Semelhante a um deus na face e
nos ombros, é a primeira comparação que dele temos (I, 589). A seguir, é
objecto dos símiles do marfim, da prata, do mármore e do ouro (1,591-593). Hesitante, é comparado à luz do Sol ou da Lua reflectida pela
superfície da água contida em vasos de cobre (VIII,22-25). A couraça que
Vénus lhe oferece é imensa e de cor sanguínea, «qual nuvem azulada
quando aos raios do sol se encandesce e ao longe refulge (VII,621-623).
Finalmente, Virgílio mostra Eneias com o seu capacete fulgente e o seu
escudo de ouro, «tal como, quando, em noite clara, os cometas cor de
sangue se avermelham de tons soturnos, ou quando nasce aquele ardente
Sírio que traz sede e peste aos pobres mortais e banha o céu com sua triste e sinistra luz» (X, 272-275):
Non secus ac liquida si quando nocte cometae
sanguinei lugubre rubent, aut Sirius ardor
ille sitim morbosque ferens mortalibus aegris
nascitur et laeuo contristai lumine caelum.
Os próprios feitos do Troiano são realçados também através de símiles luminosos. Fazendo razia entre as hostes inimigas, Eneias é descrito
«qual Egéon de quem dizem tivera cem braços e cem mãos, e vomitava
fogo de cinquenta bocas e peitos, ao retumbar contra os raios de Júpiter
com outros tantos escudos rivais e ao puxar de outras tantas espadas».
(X,565-568):
Aegaeon qualis, centum cui bracchia dicunt
centenasque manus, quinquaginta oribus ignem
pectoribusque arsisse, Iouis cum fulmina contra
tot paribus streperet clipeis, tot stringeret ensis.
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Formoso, bravo, devastador, intrépido como um carvalho batido
pelos ventos (IV,441-449), furioso como uma torrente ou uma tempestade
(X.603-4), grande como os montes Atos, Érix e Apeninos (XII,701-7O3),
a imagem culminante nos símiles que falam de Eneias é a de Apolo, com
quem chega mesmo a ser comparado (IV,145).
Todavia, a sua outra face, o lado sombrio que aqui e ali o poema
deixa entrever — um tema que mereceu precioso estudo de Walter de
Medeiros33 —, vem também anunciada pelo símile do lobo (11,355-358).
É o próprio Eneias que o emprega, para falar de si e de seus companheiros, quando, ao verem destruída a sua cidade, avançam para a morte certa,
movidos por algo que não é exactamente a pura coragem. «Os vencidos
— diz o Troiano — têm uma só salvação: a de não esperarem salvação
nenhuma». O símile do «lobo que a desvairada raiva das entranhas fez
sair furioso» prepara a ideia do herói impelido por sentimentos demasiadamente humanos e cuja imagem última é a de Eneias matando um Turno
que já se deu por derrotado e não está ferido de morte. De um Eneias
movido pela paixão de vingar Palante.
8. Em conclusão, o símile ocupa um lugar de particular importância
na composição da Eneida, como um estilema de múltiplas funções, mas
em que prevalece o efeito épico, pelo estilo grandioso que confere à sua
narrativa.
Facilmente detectável como uma ruptura no discurso, ele pode ser
encontrado em todos os géneros literários.
Usava-o Homero. Usam-no ainda os escritores de hoje.
Querendo ornamentar ou explicar melhor o seu discurso, os poetas
procuram uma imagem comum entre a sua experiência e a do auditório.
Daí o duplo carácter do símile: objectividade e subjectividade.
Virgílio incorpora-o como um de seus traços estilísticos. Dele se vale
nas Bucólicas e nas Geórgicas. Mas é no canto épico que ele o torna mais
notável.
A variedade formal e imagética que o Mantuano lhe imprime não é
mera demonstração de virtuosismo, mas uma necessidade ditada pela própria finalidade com que o símile é empregado: iluminar e ornamentar,
ensinar e deleitai-. Ora, a Eneida é o poema da glória dos Romanos e da

33
Vd. Walter de Medeiros, «A outra face de Eneias», in A Eneida
contraluz, Coimbra, 1992, p. 7-22.
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Roma de Augusto. É necessário que ele fique gravado na mente e também
no coração e de todos.
Acompanhando o canto nas suas modulações lírica, patética e épica,
o símile também dele se distancia, quando, fogo-de-artifício em bouquet,
faz parar e rompe por instantes a sequência diegética central, para rasgar
uma janela voltada para o domínio da imagem e abrir-se ao mundo do
sonho, criando um outro nível de discurso poético.
Contudo, este voo para o imaginário não é desvinculado da intriga: o
símile está relacionado com o espaço, a acção, o tempo narrativo e as personagens. Juturna, Creusa, Amata, Lavínia, Andrógeo, Camila, Lico,
Mezêncio, Palante, Enteio, Euríalo, Pândaro e Bítias, mas, sobretudo,
Dido, Turno e Eneias têm a sua imagem fixada por variadas comparações.
A violência dos combates, a imponência das formações militares, a grandeza do avanço das tropas, o movimento da luta recebem reforço da similitude. Esta ilumina, enaltece e anuncia rostos e acontecimentos. Pode ser
um grito momentâneo ou ecoar pelo poema.
Através dos símiles utilizados na Eneida podemos 1er o glorioso e o
melancólico, o divino e o humano, o mítico e o histórico da construção de
Roma. O símile também bebe do ideológico que enforma o texto.
Com uma gama tão vasta de funções, em que o efeito épico prevalece, o símile, e em particular o símile homérico desenvolvido, não pode ser
uma excrescência como pretendia, no século XVIII, um dos interventores
dos diálogos da Querela dos Antigos e Modernos de Charles Perrault;
antes — como então defendia o seu presidente —, assim como, em cerimónia de gala, uma princesa deve trajar um vestido de longa cauda a condizer com a elegância, nobreza e magnificência do acto, assim também,
num poema épico como a Eneida, se exigia, para as suas comparações,
uma roupagem própria: o símile de cauda longa.

