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“Tigre, Tigre viva chama, que nas florestas da noite 

inflama, que olho, que mão ousaria traçar-te tão 

horrível simetria?” 

                                                         -William Blake. 

 

 Quando se fala em Abraham Lincoln, nos passa pela mente uma série de 

imagens, Guerra de Secessão, abolição dos escravos americanos, lei de homestead, por 

outro lado também passam imagens como democracia, liberdade, partido republicano, 

superação econômica. Sem sombra de dúvida a imagem de Lincoln foi construída 

através dos anos como um grande líder muito mais que político, um líder ideológico. 

Basta citar os livros de História americanos da década de 1960
1
 para exemplificar o uso 

da imagem do presidente em momentos de afirmação nacional. Toda a ideologia 

americana, o patriotismo, o nacionalismo, a verdadeira utopia do capital foi construída 

desde 1865 sobre a efígie de Abraham Lincoln, ele é o símbolo a imagem personificada 

do que representa o espírito americano, no entanto não nos interessa nesse artigo 

discutir a complexidade dele como um mito, já que uma ideologia ou uma mentira se 

constrói canalizando o foco da liderança para um caráter humano. Para compreender 

superficialmente essa idéia, e de onde teorizo minhas concepções basta citar o famoso 

livro de George Orwell, “1984”
2
, ou ainda recordar a velha relação de poder/saber, isto 

é as práticas e os saberes que funcionam nos últimos quatro séculos para fabricar a o 

sujeito moderno
3
, nesse caso como o ‘grande sujeito moderno’ é fabricado, o sujeito 

extraordinário. Saber perceber essa relação se torna particularmente útil no que diz 

respeito a uma noção inicial do que é o direcionamento do discurso à uma figura central 

e representativa, para onde as pessoas inclusas no meio social direcionam seus 

sentimentos provindos da vida orientada pela ideologia. Por exemplo, lembremos do 

                                                             
1
 Um bom exemplo desses livros é o The United States: A History of Democracy, publicado 

originalmente como The American Civilization: The History of United States. Livro profundamente 
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3 VEIGA-NETO, Alfredo. Situando: Situando Foucault. In. Foucault & a Educação. 2ª edição, 1ª 
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famigerado Grande Irmão de “1984”, entidade que o autor sequer deixa claro a 

existência real ou não no cenário do livro. 

 Uma vez ficado claro a falta de interesse na construção do décimo-sexto 

presidente americano enquanto ‘Grande Irmão’. Declaro que minha intenção é 

justamente tratar em particular de um aspecto central na construção da história do 

famigerado presidente, seu assassino. Embora estejamos falando de história política, 

não estamos falando de história sumariamente política. Gosto de deixar claro isso, 

porque depois de 1929 alguns historiadores tendem “a jogar a criança fora junto com 

água da bacia”. Tratar de história a partir de uma perspectiva da Nova História, ou de 

qualquer outra desinência historiográfica que negue o sentido estritamente Positivista do 

século XIX, não quer dizer que os objetos, materiais e ferramentas desses homens antes 

de 1929 estejam completamente errados, e muito menos que tudo seja inútil. Pois, 

considero que “Nem o mundo nem o homem são suscetíveis de uma exegese definitiva, 

não podem ser lidos de uma vez por todas; seu sentido é inesgotável, seu mistério 

infinito.” [LARROSA, 2004]
4
 O que Larrosa diz atesta que estavam errados os 

positivistas na sua pretensão a verdade objetiva do documento, como também, por outro 

lado sua escrita tem algo de realmente positivo. Para demonstrar isso, estou nesse artigo 

tratando da política através de uma ótica diferente, com ferramentas diferentes. De 

início tomo com ponto de partida as fontes, em vez de documentos somente 

diplomáticos, usei a visão do jornal mais influente dos EUA até hoje, o New York 

Times. O Times oferece sem dúvida alguma uma ampla descrição dos fatos, da mesma 

maneira que não tem em momento algum uma escrita neutra. Os nossos newspapers 

possuem uma grande riqueza de perspectivas, deles saltam os mais variados discursos, a 

profusão de dados discursivos é tão grande que é preciso fechar cada vez mais o 

horizonte de pesquisa afim de não cairmos em uma pesquisa por vezes longa demais, a 

qual corre grande risco de terminar incompleta. 

 Em outra medida o meu objeto não se dá linearmente, falo do discurso, da 

construção que se realiza como uma explosão de vetores das mais variadas forças sobre 

alguma coisa, esta é sua natureza. Lembro-me sempre das fotos e vídeos de aceleradores 

de partículas subatômicas. Essas partículas uma vez incitadas ficam “nervosas” e 

acabam movimentando-se, algumas muito bruscamente outras mais lentamente, espirais 

                                                             
4 LARROSA, Jorge. Ler em direção ao desconhecido: para além da Hermenêutica. In. Nietzsche & a 
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fantásticas e coloridas que ao se chocarem produzem novas partículas, anulam outras, 

mas sempre constituem um espiralado complexo com um colorido cada vez mais 

fantástico. Assim ocorre a história nesse artigo, uma movimentação de discursos, que se 

chocam, produzem outros, anulam alguns e constituem uma enorme teia de vida. No 

entanto, irei tratar em especial dos discursos que são veiculados pelo Times. Interessam-

me não apenas os relatos, mas a etimologia simbólica deles, que carga trás cada palavra 

usada? Cada frase? Porque se faz uma construção imagética sem receptáculo físico 

ainda? Quer dizer, porque o assassino foi permeado por tantos discursos antes mesmo 

de ter sua imagem descoberta? Estudo isso nesse artigo num período de 12 horas e 27 

minutos, escolhi esse recorte mínimo da história por um bom motivo: demonstrar a 

complexidade do acontecer histórico. A intenção é mostrar como em cerca de meras 

doze horas e meia acontecem tantas “oscilações sísmicas” na história que são capazes 

de por à vista o metabolismo do universo humano em funcionamento, assim 

desconstruindo o argumento de que diminuir cada vez mais o recorte espacial e 

temporal é um reducionismo, crítica simplista demais aos olhos de quem escreve. 

 Meu recorte espacial se restringe também a poucos ambientes: o Ford’s Theater 

(cenário do assassinato), a casa do Secretário Seward, e a rua pela qual o assassino saiu 

a galope. Não é preciso dizer o quanto esses poucos ambientes estão carregados 

emocionalmente, discursivamente, politicamente e culturalmente. 

 A minha demonstração histórica se situa naquilo que compreendo como uma 

teorização, a lógica dos eventos decorre da minha interpretação, da interpretação do 

leitor, no entanto sem jamais desconsiderar a carga de vida e de respeito que merecem 

as pessoas estudadas aqui. Faz parte das minhas concepções acreditar que um 

historiador não estuda os mortos, ele estuda os últimos receptáculos de vida dessas 

pessoas, ele vê as nuanças de vivas se movimentarem a sua revelia e cabe a ele tentar 

torná-las cores vivas e vibrantes, da mesma maneira demonstrar a ligação que permite 

usarmos essas cores para preenchermos o desenho da história acontecida e explicar a  

contemporaneidade, digo mostrar como essas cores se misturam com as outras, 

fornecem novos tons que pintam o semblante do que hoje vivemos. Sendo assim acho 

cabível considerar o mundo da leitura como um mundo de signos e sintomas sujeitos a 

diversas interpretações, a receber múltiplos sentidos [LARROSA, 2004]
5
. E por isso é 
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mais interessante para nós uma objetividade sobre a qual conclui Larrosa falando sobre 

Nietzsche, e que também usamos aqui:  

“não se consegue buscando um único ponto de vista, mas 

se aprende multiplicando as perspectivas, aumentando o número 

de olhos, utilizando formas afetivas de olhar, dando a visão uma 

maior pluralidade, uma maior amplitude, uma paixão mais 

forte.”[LARROSA, 2004]
6
 

 

 Levando em conta essas considerações, acho que meu dever enquanto 

historiador, enquanto profissional capacitado a considerar o direito da vida das pessoas 

do passado no presente, é considerar algo que se deve à vida do assassino de Lincoln. 

Embora eu conheça o seu nome, não quero citá-lo aqui em momento algum, pois o 

período que tomei aqui desconhece completamente a sua identidade. Acredito que 

fazendo isso, deixando guardada a sua verdadeira imagem, presto um tributo a sua 

causa, as suas convicções, não quero tomar posições de certo ou errado, muito menos 

deixar implícito um apreço pela causa sulista da Guerra Civil, mas sim demonstrar que 

ele foi alguém atravessado pelos vetores que já falei, ele foi um agente de dinâmicas 

governantes da política e de onde partiam as forças que o impeliram ao seu ato. É isso 

que quero fazer. Mesmo que de um assassino, homenageio não só a motivação de uma 

vida (ou do fim dela), mas mostro minha consideração em torno das imagens que cada 

um constrói para si, esse é um direito de todos, e considerá-las é o nosso dever. Essa é 

provavelmente minha “atitude-limite” [VEIGA-NETO, 2007]
7
 principalmente em 

relação aos vetores de poder que cortaram a pessoa do atirador e recortaram a sua 

imagem seguindo dinâmicas da grande instituição política que fora os Estados Unidos 

do século XIX. 

 Essa minha atitude provavelmente compreende um grande esforço para fazer 

falar aquilo que está mudo nos documentos, para destroçar, desossar, mostrar as 

vísceras em pleno furor do funcionamento de um sistema que torna o indivíduo 

marginalizado. Ainda não quero falar sobre “psicopatología como alienación”
8
 

                                                             
6  - Idem. 
7  - VEIGA-NETO, Alfredo. Situando: Situando Foucault. In. Foucault & a Educação. 2ª edição, 1ª 

reimpressão – Belo Horizonte : autêntica, 2007. 
8 - Este conceito está inserido no primeiro livro de Michel Foucault, uma rápida explanação sobre ele 

poder ser encontrado em MARTÍN et BERNAL, Juan P. et Anastasio O. Michel Foucault, un ejemplo de 

pensamiento postmoderno. A Parte Rei: Revista de Filosofía, 46. Julho de 2006. Esse conceito está 

descrito como: psicopatología como alejamiento de uno mismo ( como vivir separado de lo que uno es 

siendo outro distinto), es decir, psicopatología como huida, refugio y defensa ante diversos conflictos y 

contradicciones socioestructurales (nótese la clara influencia freudiana). 



[MARTÍN et BERNAL, 2006, p. 02], minha questão aqui se torna moral, para isso 

recorro ao tipo de leitura desenhado por Nietzsche: 

 “Em genealogia da moral, Nietzsche presume ser o primeiro a ter lido de outra 

maneira ‘toda a longa e dificilmente decifrável escrita hieroglífica do passado da 

Humanidade’ [NIETZSCHE, 1972.b, p.24] A moral, diz Nietzsche, é uma semiótica e 
uma sintomatologia, uma linguagem cifrada, um texto difícil e enganador que se tem de 

aprender a ler evitando-se cair em suas armadilhas, evitando uma leitura ao pé da letra 

que tome por fatos ou por realidades definitivas o que não são mais do que 

interpretações próprias de culturas e tendências vitais diferentes:” [LARROSA, 2004]9 

 “A própria moral é unicamente uma interpretação de certos fenômenos [...], 

uma interpretação equivocada. [...] O juízo moral não deve ser tomado nunca ao pé da 

letra [...]. Mas, enquanto semiótica, não deixa de ser inestimável: revela, pelo menos 

para o entendido, [...] culturas e interioridades que não sabiam o bastante para 

“entender-se” a si mesmas. A moral é meramente um falar por signos, meramente uma 

sintomatologia” [NIETZSCHE, 1973, p. 71-72]10 

 

 Desta maneira acredito que o mise en intrigue de Paul Ricouer
11

 é sumariamente 

importante aqui, no que diz respeito às duas construções que fiz nas páginas seguintes.  

“[...]Construção que remete a uma noção de verdade não mais como exatidão 

da descrição, mas sim, muito mais, como elaboração de sentido, seja ele 

inventado na liberdade da imaginação ou descoberto na ordenação do real.” 

[GAGNEBIN, 1997]12 

 

Levo esse conceito de Ricouer em consideração, no entanto também considero a 

pluralidade de elaboração de sentido, não há um sentido, infinitos sim. A imagem do 

atirador é uma confluência de sentidos, sintomáticos nas comoções populares, nas 

multidões formadas, nos cortejos do corpo do Presidente, nos diários que circularam na 

Broadway martirizando Lincoln e tornando o homem responsável por sua morte em um 

‘traidor’. E nessa concepção de profusão de leituras, nada mais justo do que dar a 

oportunidade a esse homem de dizer que foi lido por olhos que não os seus, por uma 

verdade que não era sua. Essa é a nossa relação com o passado que devemos manter, em 

algumas horas para ter justiça é preciso passar por cima da própria justiça, transgredi-la 

para poder fazer com que alguém seja ao menos ouvido, é nossa proposta ao atirador, e 

nossa proposta nesse artigo. 

 

O tempo embaralhado: a invenção de um homem que feriu o orgulho americano. 

 Que interessante é notar como às vezes a disposição das coisas atesta tantas 

possibilidades de pensamento. Digo isso por prestar atenção primeiramente na 
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  - Idem. 
11  - apud GAGNEBIN, Jeanne Marie. Dizer o Tempo. In. Sete aulas sobre linguagem, memória e história. 
São Paulo: Imago, 1997. 
12  - Idem. 



organização de quatro artigos do Times que descrevem o assassinato do Presidente. Em 

primeiríssimo lugar se deve observar a manchete que trata do dito criminoso: que carga 

emocional traz consigo? Ao que me parece essa manchete “The act of a desperate 

Rebel”
13

, O ato de um rebelde desesperado, é usada como uma introdução ao simulacro 

do assassino, um primeiro indício de como ele será construído ao longo das páginas. 

Isso atesta a falta de tempo do leitor do Times em assimilar a informação de uma outra 

maneira, ele já é introduzido o caráter do sujeito marginalizado antes mesmo sua 

identidade seja desvelada. Vale salientar que a palavra Rebel
14

 remete a situação da 

Guerra Civil Americana, embora não se saiba, fica preconcebido que o assassino seja 

uma rebelde, um confederado do sul. 

 Mas voltando a organização dos artigos, é notável a sua organização peculiar. 

Quanto ao tempo, não pretendo falar do tempo como categoria lingüística, tampouco 

como categoria espacial, essa discussão não me preocupa ainda. Por outro lado tenho de 

assumir uma importante alegoria do pensamento de Paul Ricouer que gostaria de citar 

aqui, a noção de rastro: 

 “Queria ressaltar muito mais que essa noção de vestigium, de 

‘rastro’, opera um duplo movimento: movimento de 
dessusbtancialização do tempo, como já apontamos, pois a idéia de 

rastro alude ao estatuto ontológico paradoxal de um ser que não é 

mais[...].” [GAGNEBIN, 1997]
15

 
 

  Porque adotar essa crítica de Ricouer?  Por um simples motivo, não podemos 

jamais considerar que o objeto específico do historiador é o real do passado, tampouco 

somente o tempo, embora também se estude o físico – o real existe sim, porém a relação 

dele com a linguagem, com os significantes e significados é mais complicada – ele será 

considerado por mim como objeto distinguido no continuum do perceptível
16

, porém 

também irei considerar que ele é permeado pelos discursos que a organizam e 

especificam sua identidade. 

Nota-se que o primeiro artigo é de 15 de Abril às 1h30min da manhã, o segundo 

artigo é de 14 de Abril às 12h30min da tarde, o terceiro novamente é de 14 de Abril só 

que às 11h15min da noite, o último por sua vez corresponde a 15 de Abril às 2h12min 

manhã. Como e porque eles foram colocados assim? Ora, o que em alguns momentos 
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pode ser considerado como facilitação de sentido, tornar o conteúdo mais fácil, mais 

eloqüente, na verdade se torna uma disposição que distorce o significado das coisas, 

propiciando uma construção de sentido diferente da inicial.  

 O primeiro artigo é um despacho para o Times do departamento de guerra, o que 

mais tarde se tornaria parte do “Pentágono”, redigido pelo Secretário de Guerra Edwin 

Staton, ele versa sobre a factualidade do evento, depois sobre as medidas que o corpo do 

estado estava pensando em tomar, e por fim a condição das vítimas. É uma versão mais 

compacta dos acontecimentos, ela traz somente informações confirmadas, as mais 

consistentes. Provavelmente o emblema que o caráter de oficial trás consigo, um 

despacho do departamento de guerra tenha dado mais credibilidade a notícia do jornal. 

Podemos lembrar também que esse despacho usa cinco vezes o substantivo assassin
17

, 

enfatizando repetidamente a imagem marginalizada do indivíduo. Vale salientar que 

esse despacho foi o penúltimo texto a ser composto na cadeia dos quatro analisados. 

Neste caminho é possível dizer que ele tenha um caráter de maior concretude, mais 

estável diante dos outros.  

O segundo artigo intitulado “Detail of the Occurence”
18

, Detalhes da 

Ocorrência, este é o que particularmente acho mais interessante. Ele é um amplo relato 

do momento da decisão da ida ao Ford’s Theater até o clímax da busca pelo criminoso 

fugido, e a chegada o vice-presidente Andrew Johnson a cidade. É bom perceber o 

relato como um montagem de outros, é provável que ele tenha sido montado a partir de 

testemunhos oculares recolhidos pelos correspondentes do Times, ou mesmo partindo de 

relatos de outros jornais em circulação já no dia 14 de abril. Todavia se levarmos em 

consideração o reconhecimento do Times quando retira informações d’outros jornais, 

pois é prática dele sempre citar o jornal utilizado, então podemos descartar a idéia de 

relato montado através de jornais em circulação no dia seguinte ao assassinato do 

presidente. Esse artigo preza muito mais pelos detalhes, em uma seqüência mais ou 

menos correta, de acordo com o primeiro artigo, são citados muitos nomes próprios, 

falas dos que estavam presentes, comoções das pessoas no momento e ambientes dos 

acontecimentos. Porém o que realmente chama a atenção é como o artigo se refere ao 

dito criminoso, de início ele não foi tachado de assassin
19

, mas sim foi tratado como: a 
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18 Ibdem. 
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man, the man, He, him
20

, substantivos e pronomes que denotam referência a pessoas 

comuns – até então ele não havia se tornado o assassino, a primeira pessoa a chamá-lo 

de ‘o assassino do presidente’ ainda não havia se pronunciado – somente pelos últimos 

parágrafos, quando o autor passa a referir-se ao acontecimento como crime e não como 

um verdadeiro far west, é que o substantivo assassin
21

 é aplicado ao homem. 

 Ainda sobre o segundo artigo, é preciso enfatizar o penúltimo parágrafo desse 

documento.   

The attacks both at the theatre and at Secretary Seward’s 

house, took place about the same hour – 10 o’clock – thus showing a 
preconcerted plan to assassinate those gentlemen. Some evidence of the 

guilt of the party who attacked the President are in the possession of the 

police. [Ambos os ataques, no teatro e na casa do Secretário Seward, 
tiveram desenrolar por volta da mesma hora – 10 horas em ponto – isso 

mostra um plano preconcebido para assassinar os dois cavalheiros. 

Algumas evidências da culpa do grupo que atacou o Presidente estão 

em posse da polícia.]
22

 
 

 Essa é sem dúvida uma insinuação de conspiração contra o Presidente. 

Provavelmente a primeira centelha de desconfiança em relação a isso que atinge Nova 

York, e mais tarde o restante do país. Obviamente baseada em fatos primários, como o 

mesmo horário do atentado a vida do Presidente e do Secretário Seward. Essa 

insinuação acaba também separando a identidade do homem que atirou contra Lincoln, 

daquela do outro homem que esfaqueou o Secretário Seward, afinal a distinção dessas 

identidades fica um tanto imprecisa no primeiro artigo. 

 O terceiro artigo é a conclusão da culpa. Nesse artigo o homem que apertou o 

gatilho — que muito provavelmente estava muito mais amedrontado que qualquer outro 

depois do que fez — se torna culpado, especulo até que possivelmente ele tinha muito 

mais medo de suas vítimas do que elas dele. O artigo começa com uma comoção 

pesarosa. 

 A stroke from Heaven laying the whole of the city in instant 

ruine could not have startled us as did the Word that broke from Ford’s 
Theatre a half hour ago that the President had been shot. It flew to 

everywhere in five minutes, and set five thousand people in a swift and 

excited motion on the instant. [Um golpe do céu se deita sobre toda a 
cidade nesse instante de ruína, o qual não deve nos amedrontar com fez 

as palavras que irromperam do Ford’s Theatre há meia hora atrás  de 

que o presidente fora baleado. Isso (a notícia) voou para todos os 
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22 Ibdem. 



lugares em cinco minutos e atingiu cinco mil pessoas num rápido e 

excitado movimento do instante.]
23

 

 

 A exaltação do acontecimento pelo Times, através de uma retórica do 

acontecimento, que cria um simulacro também para o evento – in instant ruine – é 

claramente um indício da construção do tempo e do espaço do crime como um evento 

calamitoso, de proporção bíblica e apocalíptica – a stroke from Heaven – presságio para 

a invenção do homem que disparou contra o Presidente como um verdadeiro Abbadon
24

, 

muito mais que um assassino. A descrição dos eventos é bem mais acalorada nesse 

artigo. Tudo é descrito com emoção, paixão, inclusive um apelo ao pronome “nós” que 

é um conhecido artifício literário, utilizado no texto pelo autor do despacho: “us”, logo 

no início do texto. O uso do “nós”como apelativo para o leitor é suficiente para dar o 

sentido de comunidade, capaz de orientar para uma opinião de conjunto propiciadora de 

um repúdio ao ato do assassínio e de seu praticante. Para ilustrar o uso do “nós” com 

artifício, recorreremos dessa vez ao estilo de escrita de Nietzsche: 

 “Nietzsche parece aludir a essa afinidade em seu constante uso 

do ‘nós’ para interpelar diretamente o leitor: nós, ‘os espíritos livres’; 

nós, ‘os hiperbóreos’; nós, ‘os novos argonautas’; nós, ‘os solitários’ 
etc. Esse ‘nós’ funciona como uma apelação á totalidade da experiência 

do leitor, à sua própria identidade, numa comunidade inexistente. Só 

Nietzsche fez-se solidário a mim, ao dizer ‘nós’, escreve Bataille, em 
Sobre Nietzsche [BATAILLE, 1972, p.31]. Porém, trata-se sempre de 

uma comunidade do que não tem comunidade, daquilo que está mais 

afastado de qualquer seita” [LARROSA, 2004.]
25

 

 

 Deixadas as particularidades do uso do nós por Nietzsche, já ficou claro a função 

desse pronome como demarcador de uma cerca invisível em torno dos homens que 

compactuam da mesma opinião do “nós”. 

 Após a descrição da fuga triunfal do atirador interrompendo a encenação de 

“Our American Cousin”
26

, “Nosso Primo Americano”, uma bela fuga que combinou 

muito bem com o ambiente teatral, o artigo entra na intenção de realmente desenhar a 

imagem criminosa do homem em questão. O tempo volta a ser usado, dessa vez numa 

escala dentro do próprio artigo, do horário do assassínio, cerca de 21h30min, passando 

por 00h00min, depois uma 1h00min, 1h30min até terminar em 2h00min. Esse é o 

tempo do despacho especial para New York Times, que obviamente começa sua escrita 
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um pouco depois de 21h30min e também termina um pouco depois de 2h00min. No 

entanto foi exatamente nesse período que foram proferidas as palavras que 

incriminaram aquele homem, ele passara a ser agora o assassino, certo? Errado. É 

preciso estar atento para a intencionalidade da seqüência com já explicitei. O despacho 

especial está datado do dia 14 de Abril às 23h15min, como o primeiro artigo data do dia 

15 de Abril, e o segundo do dia 14 às 12h30min, o presidente foi baleado no dia 13 de 

Abril, uma quinta-feira cerca de 21h30min. Porém o assassino só foi efetivamente 

construído no intervalo do segundo artigo para o terceiro, isto é pouco depois de 

12h30min do dia 14 de Abril até o antes das 23h15min do dia 14 de Abril. A narração 

dos fatos por esse despacho é do dia do assassínio, porém é uma digressão para poder 

dar coerência aos fatos que seguem a partir de 00h00min do dia 14 de Abril. O que 

aconteceu nesse pouco mais de 11 horas? Muito difícil dizer, porém é sabido que os 

vetores, as forças vindas de dinâmicas governantes interagiram nesse momento, como 

interagem ininterruptamente durante todo o curso do tempo no espaço. As partículas 

subatômicas se chocam, foram espirais destroem umas imagens, constroem outras, 

mudam o desenho de seu aspecto de vida. Isso aconteceu nesse período de tempo para 

que ocorresse a construção do atirador como um “Abbaddon”
27

.  

O tempo dentro do despacho provavelmente teve a intenção de recriar os fatos, 

ou estabelecer uma organização compreensível da visão dos fatos pelo autor, ou é 

possível que no calor das publicações para o dia seguinte tenham sido organizados de 

maneira a se tornarem mais claros. No entanto, isso permitiu que visualizássemos 

melhor a função do tempo para o discurso nesse caso. As causas dos eventos como a 

provável morte do presidente, e o complicado estado do Secretário Seward são 

vitimizados ao mesmo tempo que o atirador é rotulado, tem sua possível imagem 

personificada, e o seu ato descrito como horror, a stroke from Heaven, instant ruine. 

Não suficiente a imagetização do assassino é tão violenta que o seu tom de voz é dito 

com a “sharp, clear voice”, um tom de voz limpo mordaz ou sarcástico. É bem 

improvável a presença de um correspondente do Times ali, também é bem provável que 

o desejo de marginalizar tais indivíduos tenha permitido tal afirmação, sem contar que a 

exaltação da busca por ele, da perseguição, da comoção das pessoas deve ter levado a 

uma formação de um complexo imaginário em torno do ocorrido, o qual permitia, por 
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exemplo que boatos carregados de “ouvi dizer”, “alguém me disse”, “alguém viu” 

acabassem se tornando verdade. Talvez essa ocorrência do imaginário, essa profusão de 

dados não autenticados seja fruto de algo que se desvia de sua intenção original:  

“[...] El tránsito del castigo a la (auto)vigilancia a través del 

‘panóptico’[Bentham, 1979], figura diseñada por el filósofo utilitarista J. 

Bentham, tecnologia de control y vigilancia que ‘lo vê todo sin ser visto’, 

potentíssima metáfora de nuestra sociedad vigilada y disciplinada.” [MARTÍN 

et BERNAL, 2006, p.3]28 
 

Parece que o sistema de ‘tudo ver, sem ser visto’ em momentos de euforia, como 

o que é tratado aqui, costuma não ser muito seletivo com seus resultados, o “ouvir 

dizer’’, o “alguém me disse” acabam se tornando testemunhas oculares de algo que não 

viram. O último parágrafo desse despacho se refere à relação do vigiar com o 

surgimento dos testemunhos que nada tem de oculares, mas que se tornam verdades 

durante um certo período para algumas pessoas e depois acabam sendo desmentidas ou 

não. O texto aqui em questão não desmente por completo o imaginário, afinal de contas 

ele mesmo se encarrega de propagar uma possível explanação da imaginação dessas 

pessoas, lembremos de ‘a sharp, clear voice’. De qualquer maneira, no fim do despacho 

lá estão algumas pequenas historietas que devem ter circulado na época, por exemplo, 

que o General Grant também fora baleado, assim como todos os membros da família 

Seward tiveram suas gargantas cortadas.  

Ao fim do dia 14 de abril, início do dia 15 o assassino é um entidade com uma 

personificação material mal formada, algumas roupas, um tom de voz, a altura e a cor 

da pele. O Presidente está morrendo graças a ele, o exército se mobiliza em sua busca, 

as pessoas devem ficar atentas. Paira sobre o ar uma atmosfera de conspiração, estariam 

ou não o assassino do presidente e do Sr. Seward envolvidos num organizado complô? 

O homem que baleou o Presidente não era mais um homem, ele era o assassino de 

Abraham Lincoln, um rebelde, um traidor, um conspirador, um “murderous assassin” – 

um assassino matador para aproximar a ênfase que o jornal quis dar ao caráter desse 

homem com o que em português se pode chamar de pleonasmo enfático. Os incentivos 

de coragem no início desse despacho aparentemente temem pela liberdade e pela 

democracia da União, aquele que é o arauto da ameaça tem que ser capturado e 

subjugado, ele não matou o presidente, ele feriu o orgulho americano, quebrou a 

imagem sacra do seu establishment. 
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O último artigo apenas diz, parafraseando-lhe sucintamente: O presidente ainda 

está vivo, porém sem esperanças de sobreviver.  

 

Our American Cousin: a narrativa da encenação teatral de uma morte: 

 Gostaria de incluir no fim desse artigo uma narrativa romance. Justificada por 

meu desejo de levar ao máximo a “mise en scene
29

” de Michel de Certeau. Se a minha 

representação só é histórica quando se articula com um lugar social onde está a minha 

operação científica ligada institucionalmente e tecnicamente à uma prática do desvio, 

falando em relação aos modelos culturais ou teóricos contemporâneos, então posso 

perfeitamente fazer uso da narrativa, da teoria literária sobre a narrativa como prática de 

desvio para uma segunda composição da minha pesquisa. Invés de inverter o caminhar 

da prática, como diz Certeau
30

, prefiro transformar o “mise en intrigue” de Ricouer
31

 

em algo aparentemente didático, agradável aos olhos destreinados e ao mesmo tempo 

carregado do sentido da pesquisa, o qual pode ser visto pelos olhos treinados dos 

“diabinhos” em busca de etimologias e ao olhar erudito
32

. Acredito que ela é bem mais 

útil aos olhos destreinados de leitores não iniciados, e também serve aos propósitos de 

uma “leitura edificante” [RORTY, 1988, p.286]
33

, demonstrada em sensações e outras 

palavras por G. Steiner:  

 “Ler bem significa arriscar-se muito. É deixar vulnerável nossa 
identidade, nossa possessão de nós mesmos. Nas primeiras etapas da 

epilepsia apresenta-se um sonho característico (Dostoiévski fala dele). 

De alguma forma nos sentimos liberados de nosso próprio corpo; ao 
olhar para trás, nos vemos e sentimos liberados de nosso próprio corpo; 

ao olhar para trás, nos vemos e sentimos um terror súbito, 

enlouquecedor; outra presença se está introduzido em nossa pessoa e 

não existe caminho de volta. Ao sentir tal terror a mente anseia um 
brusco despertar. Assim, deveria ser, quando tomamos em nossas mãos 

uma grande obra de literatura ou de filosofia, de imaginação ou de 

doutrina. Pode chegar a nos possuir tão completamente que, durante um 
lapso, tenhamos medo, nos reconheçamos imperfeitamente. Quem leu A 

metamorfose de Kafka e possa olhar-se impávido ao espelho, pode ser 
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capaz, tecnicamente de ler letra impressa, mas é um analfabeto do único 

sentido que importa.” [STEINER, 1982, p.32]
34

 

 

 Obviamente não quero me considerar com um grande escritor, tampouco como 

alguém capaz de conseguir causar essa sensação de êxtase e pavor da mudança de 

personalidade, no entanto é o desejo por esse efeito que se torna justificativa bastante 

coerente para essa narrativa, pouco preocupada com linguagem científica, notas e 

referências, a seguir: 

Washington, 13 Abril, 21h30min, 1865. O som de um tiro irrompe o ar, instantes 

depois gritos de uma mulher cortam o balbuciar das conversas e a encenação de “Our 

American Cousin” no Ford’s Theater. Repentinamente todas as atenções se voltam para 

o camarote do Presidente Abraham Lincoln e subitamente como um raio um homem 

pula pelo parapeito do camarote e cai desajeitadamente sobre o palco após outros dois 

homens tentarem agarrá-lo lá em cima, deixando cair alguns objetos ele se levanta 

cambaleante por causa de uma provável perna quebrada e diz num brado forte: -“sic 

semper tirannis!”. Uma notícia corta o ar causticante através de um grito vindo dos 

camarotes, aquele homem que pulara atirou contra o presidente. Um músico pula de seu 

assento na orquestra e tenta agarrar o criminoso, o persegue até os bastidores do palco 

por aonde o homem vai até os fundos do teatro numa ruela escura, corre e salta sobre 

um cavalo baio escuro que parecia esperá-lo, cavalo e homem disparam como o vento 

que tremula suas vestes, cabelos e as crinas do cavalo. Para a parte de trás da cidade 

some o assassino a galope, o escuro da noite provavelmente o beneficiou. 

Momentos antes, o mesmo homem que fugiu a galope, entrava pelo Ford’s 

Theatre calmamente, passando pelos guardas da frente, entrou e seguiu para a ala dos 

camarotes ao subir as escadas, parecia fazer isso calmamente como se fosse seu hábito 

corriqueiro. Talvez por um momento ao chegar à frente do camarote do Presidente tenha 

hesitado uma ou duas vezes, era uma distância muito pequena que precisa percorrer até 

o seu gran finále, por outro lado os seus passos hesitavam, sua pernas nunca estiveram 

tão desejosas de permanecer no mesmo lugar, o que tinha de ser feito, tinha que ser 

feito, a vida era secundária para um bem maior. O primeiro, o segundo passo, e mais um 

ou dois, cerca de quatro ou cinco segundos que passaram como em câmera lenta, tempo 

suficiente para sacar a pequena arma no bolso e a adaga da cintura, levantando o braço 

pesado de toda uma causa que pedia o fim daquele homem ali na frente de costas, o 
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braço está erguido e apontado, o dedo se move precisamente. Um estouro. Os olhares se 

voltam pare ele. O que tinha de ser feito, está feito. 

A peça no teatro é interrompida, algumas pessoas correm para fora para ver o 

homem que saltou do camarote, outras ainda procuram entender o que está acontecendo, 

enquanto outras junto com alguns oficiais carregam uma cena estarrecedora, porém 

ninguém compreende ainda a dimensão do acontecido, ninguém ainda perguntou-se o 

que aquilo faria de nós. Algumas mulheres esbugalham os olhos e soltam gritinhos 

sufocados pelas mãos cobertas por luvas com rendas nos punhos, alguns cavalheiros 

cobrem nariz e boca com lenços brancos tirados dos fraques e casacos de gala, enquanto 

outros cobrem a testa com lenços também para enxugar a comoção do momento. O 

presidente está sendo carregado, sua cadeira no camarote ficou para trás coberta de 

sangue, ele está inconsciente e da parte traseira de sua cabeça brota sangue e parte de 

seu cérebro. A mente americana fora atingida. Os carregadores do primeiro homem da 

América o levam para uma casa particular em frente ao teatro.  

Quase ao mesmo tempo que aquele primeiro homem destrói a agradabilidade e a 

calmaria da peça teatral, num outro local um outro homem toca o sino da frente na casa 

do Seretário Seward, com uma prescrição do médico da família pede ao empregado que 

o leve até o Sr. Seward para a constatação do seu estado, uma vez que este homem se 

encontrava enfermo. O empregado não permite sua passagem, atesta que ninguém pode 

ver ainda o seu patrão, todavia o homem vestido de roupas claras como daqueles 

homens ligados ao ofício da cura insiste, pede ao empregado que se afaste alegando a 

importância de sua visita. O homem se dirige determinadamente até o quarto do Sr. 

Seward seus passos parecem estar pesados como se tremesse o mundo a cada vez que 

seus pés encostavam-se ao chão, seu caminho foi interrompido pelo Sr. Frederick 

Seward filho do Sr. Seward, da mesma maneira que fez como empregado o homem fez 

com Frederick. Subiu as escadas e entrou no quarto onde repousava o homem doente 

com dois enfermeiros. Frederick sentou-se na lateral do leito do pai. Então de súbito o 

homem sacou um punhal o que alarmou a todos presentes, antes de qualquer movimento 

capaz de impedi-lo o homem golpeou a garganta do Sr. Seward que estava na cama. A 

luta que envolveu Frederick e os enfermeiros rendeu ferimentos perigosos ao major do 

exército, em seguida os enfermeiros. O homem correu pela porta e desceu a escada em 

disparada para fora, sumindo a galope para a região que está por trás da cidade. 

Na rua as pessoas as pessoas murmuravam e corriam para murmurar a outras 

pessoas, em um ciclo vicioso de burburinhos que arregalavam os olhos das pessoas e os 



acometiam de uma inquietação súbita os levando a convergirem para a casa de frente ao 

Ford’s Theatre, formando uma grande multidão. A cavalaria do exército e a infantaria 

que estavam na cidade corriam de um lado para outro e formavam uma barreira em 

frente à casa de frente ao Ford’s Theatre, mensageiros galopavam freneticamente e uma 

segunda multidão se formava em frente à casa do Secretário Seward, as duas eram 

contidas por soldados da cavalaria e infantaria que hora sediam por falta de contingente, 

ora empurravam bruscamente a multidão para trás. Para além das pessoas que estavam 

de frente a casa onde estava o presidente, passando pelos fraques, casacos, vestidos 

armados com laços e rendas, para além dos rostos com lenços no boca, lenços na testa, 

mãos que sufocam gritinhos, para além dos cotovelos que se batem, passando pelos 

cavalos e pelos uniformes azuis dos soldados, aquelas paredes guardavam os suspiros 

que pressagiavam a morte de Abraham Lincoln, não era um homem que estava ferido e 

moribundo, era a América ferida e moribunda. Que urge fazer? Caçar o violador da 

imagem sacra americana, caçá-lo impiedosamente, caçá-lo sem precedentes. E nessa 

caçada da América contra um único homem não são feitos prisioneiros. 

Pouco depois de 00h00min o presidente foi dado em relatório como morto. 

 

 

 

*** 
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