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A coisa seguinte, o chegar da infância  
e o fim definitivo de todos os tribunais: 
Eduardo Prado Coelho em diário

Luís Mourão

1. A coisa seguinte 

Adam Phillips, um psicanalista inglês que muito provavelmente Eduardo 
Prado Coelho gostaria de ter lido por questões de estilo e de uns quantos argu‑
mentos que ajudariam a compor a sua autodescrição, fala‑nos a dado momento 
dessa experiência estranha que pode ser um adulto tentar captar a atenção de 
uma criança saudável. Ela traz‑nos aquele livro que nós nos prestamos a ler em 
grande performance, por momentos o mundo dela resume‑se à nossa voz e aos 
nossos gestos, e de repente, com a mesma concentração e seriedade, levanta‑se 
para ir ver o pombo que passou na janela. Isso a que Adam Phillips chama «a 
implacável promiscuidade da atenção» das crianças não é, porém, um traço de 
infantilidade que, psicologicamente, se possa subentender na alínea do défice 
de concentração1. Muito pelo contrário, as crianças saudáveis possuem a arte 
rara de saberem genuinamente perder o interesse por cada coisa ou pessoa em 
particular, sem deixarem nunca de intensificar o seu interesse pela sucessão das 
coisas e das pessoas nas suas diferenças em geral. Ou, numa frase que acho que 
este diário merece, e que à sua maneira é uma espécie de máxima nietzscheana 
(aquele Nietzsche que falava numa idade do camelo, do leão e da criança, por 
esta ordem de libertação e júbilo): «As crianças deliciam‑se com qualquer 
coisa que seja a coisa seguinte.»2

Quando Eduardo Prado Coelho inicia a escrita deste diário, tem qua‑
renta e sete anos e a reputação assente de ser o intelectual que vai sempre ao 
encontro da «coisa seguinte». Mas, como dos anos 90 para cá os ingredientes 
de uma reputação no espaço público (ou do pouco que resta dele) mudaram 
substancialmente, talvez não seja descabido relembrar alguns dos traços que 
fundaram a sua notoriedade. 

Eduardo Prado Coelho começou por escrever nos jornais como hoje 
ainda se escreve para as revistas de especialidade académica: artigos densos, 
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longos, e mobilizando as conceptualizações teóricas que hoje diríamos de 
«última geração». O campo mediático era outro, e outro também o espaço 
que aí estava disponível para a literatura e para a cultura — mas sobretudo 
para a literatura, que muitas vezes era tomada como a representante avançada 
da cultura, quase que a substituindo em termos da composição desse espaço. 
Três aspectos essenciais firmaram o seu nome. Primeiro, uma atitude e um 
prazer de polemista, em que sempre jogou contra os seus adversários uma 
bagagem teórica ímpar entre nós, capaz de visivelmente re‑colocar os proble‑
mas noutro nível de aproximação e análise. Mesmo quando se percebia que 
havia um tour de force excessivo na sua abordagem, ou quando ele próprio se 
encarregava de mostrar os limites e as aporias do seu itinerário, era evidente 
que os termos do problema tinham sido irreversivelmente alterados e não era 
mais possível tratá‑los no campo em que os seus adversários persistiam (foi 
assim com o debate sobre o estruturalismo, ou sobre o neo‑realismo, ou sobre 
a crítica impressionista, etc.). Em segundo lugar, Eduardo Prado Coelho era 
capaz de leituras realmente inovadoras dos autores que elegia — muitas vezes 
autores considerados «difíceis», mas para os quais encontrava uma «racio‑
nalidade» intrínseca desarmante —, conseguindo quase sempre uma forma 
sedutora de ancorar a teoria numa close reading do texto em causa. Digamos 
que se a dimensão do polemista e teórico o podia encostar um pouco à dimen‑
são mais imediatamente narcísica do lugar do Mestre, em que todo o avanço 
no puro campo das ideias pode ser reconduzido a lances de auto‑afirmação 
e proveito próprio, a dimensão do leitor apaixonado mostrava‑o no avesso 
disso, exaltando os Autores e as suas razões singulares, elucidando percursos, 
pensando com as obras e a partir delas, o que é sempre a forma mais segura de 
desarrumar a vida que vamos tendo3. Esse trabalho de leitura, que era também 
o andamento desassombrado de um trabalho de subjectivização permanente, 
comunicou‑se ao restante da sua intervenção intelectual, que passou pela 
política (mais na sua dimensão filosófica e sociológica que estritamente par‑
tidária), pelo cinema (em especial o cinema português), e por uma tentativa 
de apreender os novos quadros em que se ia movendo a vida contemporânea. 
Ou seja, Eduardo Prado Coelho foi a derradeira imagem do intelectual, como 
só a conhecíamos lá de fora.

Em 1992, quando o primeiro volume deste diário é publicado, Eduardo 
Prado Coelho exerce já há três anos as funções de conselheiro cultural na 
Embaixada portuguesa em Paris. Apesar de ter começado por manter uma 
crónica semanal no jornal Público — «Duas Semanas noutra Cidade» —, 
a sua participação nos media portugueses é naturalmente mais esparsa. Para 
quem se conheceu sempre dentro da escrita e teve essa experiência estranha 
e exaltante de descobrir que só se conhece de facto o que se alcança dentro 
dela, o diário deverá ter surgido como a forma óbvia de manter esse plano de 
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intensidade: o que quotidianamente era tarefa destinada aos media e à vida 
académica, é agora o plano compositivo do diário. Há diferenças, claro, que 
em parte decorrem dos contornos específicos pressupostos pelo pacto de um 
género autobiográfico. Mas em grande medida, o que se acentua é aquilo que 
já na escrita de Eduardo Prado Coelho fazia diferença relativamente a outras 
escritas provenientes do mesmo campo: uma enunciação em nome próprio 
mas não em pauta impressionística, que por isso enfrentava a crueldade impes‑
soal das teorias para delas emergir com uma subjectividade reformulada; e 
uma forma de andar em pensamento através dos dias, sem a preocupação de 
um sistema, apenas atento às repetições (os sintomas de uma problemática 
que se vai reconhecendo como subjacente, de origem difusa, mas de presença 
incontornável), e aceitando sempre o encontro do diverso sob as suas múlti‑
plas formas. 

Evidentemente, o diário torna mais plausível a inclusão do fait divers, a 
abertura da reserva de intimidade, o enunciar de nomes que alimentarão sem‑
pre o voyeurismo de uns e o gossip de outros, os pequenos combates dentro do 
meio intelectual. Mas nada disso aparece nunca desligado daquilo que são as 
preocupações que sempre se lhe conheceram, ou, se o quisermos dizer de uma 
forma desagradavelmente contabilística ainda que elucidativa, por cada apon‑
tamento de índole mais pessoal, temos três diagramas claros e problematiza‑
dores de um livro, conferência ou artigo de fundo. Essa energia de pensamento 
acaba por se estender também aos aspectos mais pessoais deste diário, que a 
seu modo recusa conceder privilégios à confissão e à auto‑análise. Trata‑se 
sobretudo de uma questão de sensibilidade, de um modo de funcionamento 
dentro do mundo: a curiosidade não se debruça sobre o passado, correndo 
o risco do labirinto neurótico do queixume ou da análise interminável das 
origens, mas sobre a «coisa seguinte», mesmo com o risco assumidamente 
perverso de exibicionismo. No diário, isso atravessa todas as dimensões da 
existência de Eduardo Prado Coelho, a tal ponto que, quando o presente inca‑
racterístico também impõe a sua lei de tédio e desencanto, a «coisa seguinte» 
torna‑se princípio imaginário de fuga. Não há qualquer resquício de saudade 
pelo que nunca foi, qualquer melancolia, mesmo que retroprojectiva, qualquer 
queixa por uma suposta decadência em curso — e isto, convém sublinhá‑lo, 
não sendo em absoluto estranho a uma parte minoritária mas significativa 
da modernidade ocidental, é decididamente alienígena por relação ao essen‑
cial da cultura portuguesa, sobretudo desde a Geração de 70. Mas a «coisa 
seguinte» não é revolução ou utopia, apenas disponibilidade para além da 
queixa ou do ressentimento, exigência ética e política de combater aquilo a 
que Deleuze chamou os afectos tristes. Se todo o diário, confrontando‑se com 
a fragmentação natural da sua composição, carrega em si, mais ou menos 
veladamente, as questões da identidade, diríamos que Tudo o Que não Escrevi, 
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desde o seu título sintomático, aponta para uma identidade aberta, claramente 
mais receosa das suas prisões ao passado e das suas cristalizações hipotéticas 
do que do desconhecido por vir. 

A «coisa seguinte», sendo sempre para Eduardo Prado Coelho a coisa 
intelectual e estética, é o lado mais solar e pulsionalmente afirmativo do pen‑
samento e das múltiplas sensibilidades, «uma cultura da ironia e do jogo, por 
contraposição a uma cultura da angústia e da dúvida»4. Mas uma cultura da 
ironia e do jogo que reverte o intelectual e o estético às raízes mais indomesti‑
cáveis do sujeito, e aí consegue, por exemplo, atravessar uma imagem corporal 
com uma decisão de uma outra narrativa:

 
Compro uma gravata Hermes com elefantes aos saltos lançando esguichos 

de água pela tromba. Arranjo‑lhe um título para apresentação em convívio 
social: a insustentável leveza dos elefantes (o peso que salta, rebola, ri, brinca 
com o seu próprio corpo).5

Nada mais saudável do que nos tomarmos também a nós próprios como 
cena capaz de convocar a «coisa seguinte». E, de alguma maneira, nada mais 
saudável que aquilo mesmo que transporta esta espécie de nietzschianismo da 
grande saúde do corpo transporte de igual modo o ténue sinal de tragédia que 
autentifica a indesmentível realidade do que o tempo vai cristalizando em nós. 
A insustentável leveza dos elefantes não pode deixar de ser também a memória 
que em surdina obceca, o vivido que persiste em nos habitar e constranger, 
talvez mesmo o peso específico de todo o lance intelectual e estético quando 
declina o seu júbilo e sobre ele desce a sombra crepuscular da única interroga‑
ção que se repete neste diário: quando chega a infância?

Porque esta interrogação repetida significa, naturalmente, que a infância 
nunca chegará. 

2. Quando chega a infância?
 

O diário abre praticamente com a questão do lugar da infância. Encon‑
trando mais uma vez em Eduardo Lourenço «o velho tópico de que apenas 
fomos felizes no lugar suspenso de uma infância irrecuperável»6, e sem deixar 
de lhe ser sensível — sobretudo «na fórmula mágica da teoria: a infância é o 
espaço do Outro»7 —, Eduardo Prado Coelho tenta pensar a sua diferença 
específica:
 

nenhuma perda, nenhuma relação de nostalgia, nenhum dilaceramento visceral, 
me liga à infância. Que foi feliz, sim, acho que sim. Mas a única infância verda‑
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deiramente feliz foi a que me acompanhou pela vida fora — até hoje, até amanhã 
de manhã. Se tenho algum trabalho, é o de merecê‑la — dia a dia.8

Estamos assim no plano da afirmatividade matinal do mundo, que não é 
um plano isento de força de vontade, como se percebe. Mas é exactamente isso 
que o torna também fugidio, mais do que isso, permeável à falha que sempre 
espreita. Ou não seria necessário reafirmá‑lo de tempos a tempos, não só pelo 
encontro feliz de uma nova fórmula, mas sobretudo pela força renovada que 
dela emerge:

 
encontro no texto de Schefer uma definição que me convém perfeitamente: 
«Actividade intelectual: recusa obstinada de aborrecimento, de ser dividido por 
protocolos sociais: formas de trabalho, formas de prazer, formas de obrigação e 
de dívida social ou sagrada.»9

O plano de consistência vai‑se traçando e reafirmando. Na recusa 
de ser dividido por protocolos sociais vai também a recusa de eleger 
um lugar de autoridade a partir do qual se exerce a fala, essa espécie de 
confiança cega que conta apenas com a capacidade de (auto)exposição 
através das obras que suscitam o seu discurso. Aliás, uma confiança cega 
que deve activamente renunciar a ser outra coisa qualquer que cega, é 
isso que o atrai e faz o jogo essencial daquilo a que, a partir de Michaux, 
chama o teatro do pensamento: aquele lugar em que o pensador pouco ou 
nada sabe do que o move, da vida que nele e ao redor dele se harmoniza 
para a velocidade do pensamento, essa ignorância que não deve ser dis‑
simulada debaixo de protocolos de objectividade nem elevada a critério 
último de relativismo10. No fundo, trata‑se de um saber que aceita que o 
Outro saiba sempre mais sobre o círculo em que nos movemos, porque 
o vê de fora, embora seja sempre um saber consciente de que aquilo que 
um sujeito já sabe de si mesmo pode ser suficiente para o enclausurar 
nos seus próprios labirintos. É por isso que Eduardo Prado Coelho nunca 
perde a oportunidade de uma boa fórmula para este espaço edénico, que 
não é um passado perdido mas um presente que se reconquista. Como 
várias vezes sublinha, há uma linha de demarcação nisto, e ela surge na 
dobra das ligações mais imprevistas, ainda que afinal, e como não poderia 
deixar de ser, remetendo para o mesmo feixe de afectos:

Talvez não seja por acaso que François Regnault […] escreva no início da 
sua «Petite Éthique pour le comedien»: «chamo espécie humana ao espaço 
onde as crianças brincam». Desconfiemos de todos os espaços onde as crianças 
não têm lugar para brincar. Porque será que nos textos sobre cultura de António 
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Barreto ou Vasco Pulido Valente, de Sousa Tavares ou Pacheco Pereira, sentimos 
apenas os efeitos de ressentimento e nenhum desejo de utopia?11

 
Mas a linha de demarcação, ou a linha de fronteira, como Eduardo Prado 

Coelho outras vezes lhe chama, não é apenas uma linha de confronto político‑
‑filosófico com outros actores da cena social (também naquele sentido decisivo 
em que o tom e a libido de uma reivindicação distinguem tanto ou mais do 
que a própria reivindicação), ou o trabalho permanente de pôr à distância, de 
resistir àquilo que em cada um é a pulsão de morte que lhe cabe, esse reverso 
vertiginoso em que alguém, prolongando até ao absurdo a convicção das suas 
razões, é levado a agir exactamente ao contrário daquilo que parece desejar. 
Digamos que, neste caso, a crueldade da teoria deve num primeiro lance preva‑
lecer sobre a sentimentalidade frouxa do humanismo, mas num segundo lance 
ceder perante a humanidade nua das histórias dos actores em presença: todas 
as histórias que possam existir sem que a sua existência implique o aniquilar 
de outras histórias têm direito ao seu espaço de vida, à sua linha narrativa de 
afirmação e fronteira. Mas a linha de fronteira, dizia, não se refere apenas ao 
confronto com os outros ou consigo mesmo, implica também um saber incor‑
porar a sombra que toda a nossa afirmatividade fatalmente projecta. Neste 
outro sentido, a linha de fronteira é essa zona limite em que na sombra dos 
nossos passos caminham as coisas de que também essencialmente necessita‑
ríamos. Todas as fórmulas que convocam a experiência edénica, que se esfor‑
çam por merecê‑la, são em afirmatividade, em lance de desejo, e mesmo em 
vivência intensa, aquilo que na sombra é essa interrogação que serenamente 
recorta uma ausência, «a minha interrogação fundamental: quando virá a 
infância?»12. Não é uma interrogação melancólica ou de queixume, é a dobra 
em que se sabe o estranho preço que temos de pagar por aquilo que, indestrin‑
çavelmente, nos calhou e quisemos para nós — e esse preço é termos sem posse 
aquilo que temos, tê‑lo com intensidade mas sem repouso, conciliação ou paz 
suficiente (quanto mais definitiva).

Voltemos à «coisa seguinte». Ela definirá o lugar da infância ao olhar 
do adulto, ou melhor ainda, definirá a infância como tendo algo a ensinar ao 
lugar do adulto. Como exemplo, a inocência dessa mesma infância é pressu‑
posta, e é à face dessa inocência que a «coisa seguinte» é uma experiência 
contínua do tempo, dos merecimentos que continuamente vêm nele e que se 
confundem, se é que não são mesmo o simples e edénico desenrolar da vida. 
A «coisa seguinte» não é para a infância uma experiência de corte, ainda que 
superficialmente se possa manifestar sob essa forma, ela é a vivência de um 
tempo com horror ao vazio, uma verdadeira instrução faustiana de criatividade, 
efectivamente desresponsabilizada de qualquer necessidade de ancoragem a 
um real habitável por todos. Mas, melhor vistas as coisas, que sabemos nós 
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realmente da infância? O que importa aqui, afinal, é que a «coisa seguinte» 
é uma estratégia — há outras, há sempre outras histórias, há sempre mais 
mundo — com que do nosso lugar de adultos recuperamos a disponibilidade 
que, com pertinência ou não, projectamos no lugar da infância. Mas o nosso 
lugar de adultos, esse lugar do saber que sabe e de negociação com a doença 
inerente a todo o saber, é por isso o lugar de uma divisão irremediável, ainda 
que não mortal nem impossibilitada de criação. Sabemos bem demais que a 
«coisa seguinte» alberga também a janela da angústia e da impermanência, 
que a disponibilidade para a «coisa seguinte» é a impossibilidade do sono do 
animal feliz aos pés do adulto humano. Esse o preço: termos de dar à nossa 
disponibilidade para o mundo a protecção que por isso não podemos convocar 
para nós. Nunca é a propósito da «coisa seguinte» que Eduardo Prado Coelho 
pergunta quando chega a infância, é quando o adulto não pode deixar de 
olhar os ocos do tempo, a vulgaridade do humano e de nós dentro disso, e se 
tem de reerguer a partir das suas próprias contingências. Mas é também nesse 
momento, na pergunta que delimita uma lucidez da aceitação da falha e não 
um desamparo metafísico à procura de uma nova origem ou refundação do 
mundo — é nesse momento que saber que a infância nunca chegará equivale 
ao fim definitivo de todos os tribunais.

3. O fim definitivo de todos os tribunais

Repita‑se: quando se pergunta quando chega a infância é porque se sabe 
que a infância nunca chegará. Mas perguntar é também essa linha de resistên‑
cia, não perder a linha de sombra, não perder o saber e o valor dessa perda. 
Nos romances, as pessoas morrem para que se perceba a importância da vida. 
Na vida real, o tempo que nos falta inexiste para nos mostrar a importância 
do tempo que temos. Por isso há perguntas que não podemos deixar de fazer, 
porque cada um deve saber que tempo lhe inexiste e de que se compõe a sua 
linha de sombra:

Pergunto: terei ainda tempo de conviver verdadeiramente com alguns gatos 
(ou cães, não discuto) decisivos na minha vida? Tentei, tive períodos harmoniosos, 
quando escrevi a tese de doutoramento, por exemplo, e por isso os nomes deles, 
Salomé e Julião, ficaram lá na portada, mas depois a pressa, os atropelos da vida, 
a dispersão das casas, tornaram isso impossível, e ficou‑me, mais uma vez, gatos, 
gatos e mulheres, o sabor do abandono, da traição, como que o bloqueio inexorável 
de uma fidelidade essencial, vai ser preciso inventar um tempo para isso, o tempo 
de uma casa junto ao mar, o tempo de uma lareira, tempo de focinhos húmidos e 
de fidelidades essenciais, tempo de poucos livros e rostos muito amados.13
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É assim «que a escrita deste diário corresponde para mim ao fim defi‑
nitivo de todos os tribunais»14. Porque o crime que merece julgamento é a 
crueldade da indiferença e da ignorância dos seus próprios limites, não o 
reconhecimento das prioridades em que nos revemos, mesmo quando temos 
a nostalgia de elas serem outras. Quando se diz que há que inventar um tempo, 
já se sabe que nunca chegaremos a inventá‑lo, não por falta de capacidade 
nossa mas por nos ter a vida inventado noutro tempo, noutra linha de desejo, 
noutra «coisa seguinte». A vida, sem dúvida, mas também o nosso consen‑
timento nela. Sobretudo se a perspectivamos numa visão materialista, o que 
tem as consequências simples mas radicais que retira, por exemplo, de um 
«desconcertante» e, neste ponto, nada ortodoxo, Althusser: o pensamento 
que dispensa fundamentações transcendentes (Deus) ou transcendentais (o 
cogito) é um pensamento «que apanha sempre o comboio em andamento (o 
andar do mundo, o andar da história, o andar da minha vida) mas sem saber 
de onde vem e para onde vai o comboio»15. A metáfora é poderosa, e é até um 
pouco estranho que Eduardo Prado Coelho não a desfie. Mas a este momento 
do diário a linha de fronteira já está estabelecida, aliás ela é estabelecida quase 
logo desde o início, prolongando livremente a distinção barthesiana entre 
verdade e sentido: de um lado o fazer sistema da verdade, com o seu perigo 
de cristalização e deriva fascizante, do outro a produção de sentido do aconte‑
cimento e da subjectivização, tendo como seu limite a caotização esquizóide16. 
O que a metáfora do apanhar o comboio em andamento vem a seu modo 
relembrar e sublinhar é que os termos de qualquer combate são primeiro que 
tudo ditados pelas circunstâncias e não pelas escolhas dos sujeitos. Toda a 
linha de resistência é por isso frágil e passível de equívocos. Mas também por 
isso mesmo toda a linha de resistência é absolutamente necessária, no seu 
tactear às cegas para fazer mundo, e do mesmo modo absolutamente alheia à 
pulsão do tribunal e do processo, na sua falta de origem ou fim cognoscíveis 
para a viagem, apenas «coisa seguinte» atravessando dias e noites, fielmente 
acompanhada da sua sombra e da sua fosforescência. Sim, nem sempre um 
homem é um lugar triste17.
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NOTAS

1 Adam Phillips, Monogamia, [1996], trad. Abel Barros Baptista, Coimbra, Angelus Novus, 2008, 
p. 106.

2 Ibid.
3  É certo que Eduardo Prado Coelho, pela sua presença constante nos media e pela sua argumen‑

tação apaixonada, pode ter dado a impressão de ter imposto um gosto literário. Creio que há 
aqui muito de uma história mal contada, mas que é extremamente elucidativa do momento 
em que o campo literário português passou a ter de conviver, como a restante Europa, com 
«autores» exclusivamente criados pelo mercado, com marketing cada vez mais agressivo 
junto dos jornais, e dirigindo‑se a uma leitura de puro digest. Nos seus contornos mais sim‑
ples, a questão pode ser colocada com esta brutalidade: aponte‑se um nome de escritor que 
Eduardo Prado Coelho tenha elogiado que não tenha tido, por parte da crítica universitária, 
uma recepção positiva. Uma crítica universitária, note‑se, que nada devia a Eduardo Prado 
Coelho, que sempre viveu bastante à margem da carreira e nunca teve séquito de assistentes. A 
questão é que a voz de Eduardo Prado Coelho era das poucas que representava esse gosto nos 
jornais, e, de entre elas, de longe a que tinha recepção mais alargada, até por não se confinar 
exclusivamente à literatura. Pôde‑se assim confundir o gosto de uma classe letrada e de leitura 
exigente com o gosto de um só, com todo o séquito de fulanizações que se imagina. Mais do 
que isso, pôde‑se assim passar bastante ao lado do debate sobre as transformações do público 
leitor na era daquilo a que Kundera chamou a «grafomania» (não importa quem se sente 
autorizado e incentivado a contar não importa o quê sobre a sua vida). Creio até que não seria 
difícil mostrar que um certo endurecimento na defesa daquilo que Eduardo Prado Coelho 
considerava ser a literatura que fazia diferença e que merecia de facto o nome de literatura, foi 
directamente proporcional à redução do espaço público para essa mesma literatura, quer no 
âmbito da publicação quer no da sua recepção mediática. 

4 Eduardo Prado Coelho, Tudo o Que não Escrevi. Diário I (1991‑1992), Porto, Asa, 1992, p. 56.
5 Ibid., p. 98.
6 Ibid., p. 11.
7 Ibid.
8 Ibid.
9 Ibid., p. 305.
10 Ibid., p. 105‑6.
11 Ibid., p. 355‑6.
12 Ibid., p. 190. Sublinhados do autor.
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