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Introdução 

"Quando eu içar as minhas velas de 
nuvens e cruzar os mares 
Para lá das casas, para lá das terras 
Pela eternidade adentro... 

Li Po in Nocturno em Macau, p. 175 

Maria Ondina Braga tem publicados dezasseis títulos variando as 
formas de Escrita - crónicas, contos, biografia e autobiografia, novelas, 
narrativa, romance.1 

Se contabilizarmos essas "formas", constatamos que os "contos" são 
em número superior a qualquer outra, embora a quantidade de "novelas" se 
aproxime da dos "contos" (mesmo em "volume" se apresentam, por vezes, 
em conjunto). As "crónicas" (explicitamente assim nomeadas ou não) 
agrupam-se em dois livros. A autora destinou um para dar a conhecer as 
"biografias" de várias mulheres escritoras e escreveu um outro cujos textos 
classifica como "narrativas". 

É a "autobiografia romanceada", Estátua de Sal, (1963) e os dois 
"romances", A Personagem (1978) e Nocturno em Macau (1991) que 
me proponho estudar e fazer objecto da dissertação de "Mestrado em 
Literatura Românicas Modernas e Contemporâneas", na impossibilidade 
material de me dedicar ao todo da obra. 

Nestas três obras, a uni-las, a mesma arte de "fuga" (até no sentido 
musical do termo). Senão vejamos: as formas, sendo diversas, compondo-
se de modo desigual, baseiam-se todas no princípio da "Imitação", partindo 
de um quotidiano em que múltiplas "vozes" fazem a sua aparição 
procurando-se e como que perseguindo-se, em "contraponto". "Vozes" que 
são convocadas pela "voz" e "memória" de um sujeito que se expõe (mais 
ou menos veladamente). Daí a afirmação e/ou insinuação de "autobiografia" 
em todas elas. No entanto, o mesmo sujeito - compositor afirma e reafirma, 

1 Maria Ondina Braga é ainda autora de dois livros - O Meu Sentir e Alma e Rimas - (Poemas) 
que não são. geralmente, mencionados na relação das suas obras. A autora traduziu obras de Pearl 
Buck. Anaïns Nin. Jonh le Carré, Herbert Marcuse. entre outras de vários autores. 
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neste triptico, a sua condição de livre-inventor. A sua arte não se apoia (só) 
sobre o "contus firmus" mas permite todas as combinações, a 
simultaneidade da "Imitação" e da "Imaginação", admite todas as 
possibilidades para assim criar novas harmonias, as "entradas" e 
"respostas" da Fantasia e a (sua-nossa) incursão (ou Fuga) no "Romance". 

Contudo, apesar da pluralidade e diversidade, há uma (possível) 
unidade porque, em todas, se tenta a (impossível) "revelação" do Mistério 
da Vida e do Mundo. 

Nos três livros, o sujeito-mulher parte à Descoberta, navegante real e 
metafórico, vivendo a Aventura da qual busca o sentido, revelando muito 
menos o mundo físico (já sobejamente descrito) mas sugerindo, muito mais, 
o universo íntimo da (sua-nossa) exterioridade em Viagem ou sempre em 
Fuga. 

Entre as três obras que, por razões "impostas" aproximei (e, por 
aquelas que, posteriormente, serão "expostas") e os "contos" e outras 
"narrativas" que a autora produziu há muitos pontos de contacto: isotopias 
que se repetem, "histórias" que se desenvolvem, formas que se anunciam e 
retomam, numa rede de correspondências, feita de ditos e reditos, de 
repetições de não-ditos (os silêncios, as pausas de que também é feita a 
música) e de gostos e gestos fugitivos. 

Na fulguração e concentração dos contos ou no brilho revelador dos 
romances diz-se, sempre, na obra de Maria Ondina Braga, do virtuoso, 
nocturno e penelopiano "labor de amante"2 que é Escrever(se). 

A tentativa de aflorar o "eu" próprio e o do "Outro" é o "leit-motiv" da 
Escrita Ondiniana e, por isso, cada livro terminado parece suspenso, 
ligando-se ao anterior e ao que se lhe segue, numa longa e contínua 
reticência. A autora conta(-se) para conhecer, contando o modo desse 
conhecimento e, ao renunciar a uma concepção absoluta e única da vida, 
instaura uma visão plural do Ser e do Mundo como habitação do 
"mesmo/outro" ser. 

O modo "fragmentário" da Escrita reflecte a predilecção da autora 
pelo relato curto, seja ele o conto, a novela ou a crónica ou a "mistura " de 
todos, porque assim se faz a reflexão do essencial, do que se esconde por 
trás do que se vê. "Todo o livro é uma meditação. Aliás, geral, o que eu 
escrevo. Vago porque tudo se vê e nada se chega a saber"3, afirma Maria 
Ondina. 

2 Louro. Reíiina. "A arte da sugestão em Maria Ondina Braga" in Jornal Letras. Janeiro-Fevereiro de 
1988. p. 66" 
3 Braga. Maria Ondina. in Jornal de Letras. 30 de Julho de 1991 
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Assim é de "O simples enigma de existir"4 que nos diz a obra. E fá-lo 
como, em tempos, outros que também pelo mundo peregrinaram, o fizeram, 
cruzando mares, em busca de uma "eternidade" impossível, numa "(...) 
atitude lucidamente expectante e humildemente receptiva, marcada pela 
aventura da captação de imagens oscilantes e reversíveis. E, porque 
contraditórias, complementares e irradiantes."5. 

Gaspar Simões aproxima esta escrita da de outros - Sterne, Xavier 
de Maistre, Almeida Garrett - pelo comum "estilo, forma de observação, 
processo digressive ligeireza e feminilidade."6 e Álvaro Salema, entre 
outros, irmana-a com Irene Lisboa e Maria Judite de Carvalho pelo "(...) 
testemunho tão penetrante e impressivo da solidão feminina (...)" realçando 
a "(...) poetisação intrínseca da [sua] linguagem (...)."7 Para além destes, 
vários outros críticos, em Portugal e no estrangeiro, têm notado o valor da 
produção Ondiniana como o provam as traduções, a inserção em 
antologias, os artigos e os estudos de que tem sido alvo. 

Esperando contribuir para a realização do estudo sistematizado e 
global da obra de Maria Ondina Braga (ainda por fazer), tentarei dizer da 
"paixão" por essa mesma Escrita e daquela outra que partilho com a autora 
pela Viagem e por aquele Oriente (onde se pressente a "eternidade") de 
que nos vemos (mas não sentimos) afastadas. 

4 Idem, in "O Queixo", Estação Morta, Lisboa, Editorial Vega. 1980, p. 113 
5 Buescu. Maria Leonor Carvalhão, "A Peregrinação de Fernão Mendes Pinto ou as alternativas do 

olhar", in Ensaios da Literatura Portuguesa. Lisboa, Editorial Presença, 1986, p. 51 
6 Simões. Gaspar, Critica IV - Contistas, Novelistas e outros Prosadores 

Contemporâneos - 1942, 1979, Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da Moeda. 1981. p. 346 
7 Salema. Álvaro. Antologia do Conto Português Contemporâneo. Lisboa. Instituto de 

Cultura e Ligua Portuguesa. Fevereiro de 1984. p. 248 
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I - A Escrita do "Eu" e as escritas do "Eu". 

Quando o sujeito decide assumir e praticar a escrita, tomando-se a si 
mesmo por objecto do texto que escreve, qualquer que seja a forma desse 
texto, e quer se destine a si ou a outro nasce a escrita do "Eu". 

A primeira pessoa não é, aqui, apenas um processo retórico ou uma 
ficção gramatical pois mesmo quando sentida e apresentada como tal, ela 
fala sempre, ainda que indirectamente, de um sujeito singular e no singular 
e da relação que ele estabelece com o plural e assim, em última instância, 
diz de um "Nós". 

É evidente que a literatura intimista se insere na História, fala dela e é 
condicionada por ela, embora possa afirmar a rejeição ou fuga aos 
condicionalismos da mesma História. Assim, a "Escrita do Eu" é a escrita do 
Homem que tenta desvendar-se, viajar dentro de si mesmo, conhecer-se a 
si próprio para, simultaneamente, conhecer os outros e "repensar" o 
projecto de todos, no Mundo. A escrita não pode ser, então, senão um meio, 
uma tentativa de chegar ao "Centro". Tentativa, sempre, falhada porque o 
"eu" de cada um é sempre um mistério quer seja o "meu" ou o do "outro". 
Assim, esta escrita será sempre a da falta, a do desejo de a colmatar e a da 
"teimosia" de quem se procura sabendo que, dificilmente ou nunca, se 
encontrará, na plenitude. 

A escrita do "eu" é consequência de uma necessidade e decisão 
interior tal como afirma Gusdorf no seu Les Écritures du Moi : "La 
décision initiale des écritures du moi exprime le voeu d'une remise en jeu 
de l'existence, sous l'effet d'une nécessité intime, d'un désaccord entre le 
sujet et sa vie propre. Un individu, jusque-là satisfait de se laisser aller jour 
après jour au fil du temps comme la plupart des hommes ressent la 
nécessité, à la suite de telle ou telle circonstance intime de marquer un 
temps d'arrêt, de prendre du recul, et de tenter de regrouper la matière 
éparpillé de son être personnel. Ce besoin d'un nouveau contact de soi à 
soi correspond à une intention critique. Le sujet se demande s'il n'a pas 
perdu son temps, gaspillé sa vie, anxiété ou angoisse suscitant un besoin 
de récapitulations avec désir latent de justification. "1 

1 Gusdorf. Georges, Les Écritures du Moi. Lignes de Vie 1. Paris. Ed. Odite Jacob. 1991 p. 257 
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As questões que o sujeito se põe, as precárias respostas que 
encontra para (se) desvendar o segredo e para se encontrar na 
comunicação dos (pelo menos) dois "eu" que se confrontam, patenteiam-se 
nesta escrita inscrevendo-se aí o ser que ambiciona conhecer-se e 
permanecer. 

As formas que essa escrita pode assumir são variadas e diversas. 
São diferentes, também as causas dessas diferentes formas. 

Delas se destacam a Autobiografia e o Diário que, segundo Gusdorf, 
" (...) constituem bien deux massifs nettement delimitates dans l'océan des 
écritures du moi. Le reste demeure à l'état de 'no man's land' où des 
investigateurs éventuels hésitent à s'aventurer.".2 

1 - Autobiografia 

Como género literário, a autobiografia tem sido objecto de estudo de 
vários críticos, como Jean Starobinski, Philippe Lejeune, Elisabeth Bruss, 
Georges Man, Paul Ricoeur, Clara Rocha e Georges Gusdorf, para só 
citarmos alguns dos mais representativos. 

As origens e história da autobiografia não estão definitivamente 
estabelecidas e daí que nem sempre os críticos estejam de acordo com o 
seu aparecimento e desenvolvimento. 

Elisabeth Bruss, in Poétique 173, traça uma sucinta história de 
autobiografia, da Antiguidade ao Séc. XIX. Aí refere que o discurso 
autobiográfico, na Antiguidade, não era fruto de uma escolha deliberada 
mas servia fins apologéticos ou de defesa e mesmo de propaganda feita 
pelo próprio; que nos séculos XVII e XVIII, em Inglaterra, não era tido como 
um género muito recomendável e que só no século XIX a actividade 
autobiográfica passou a ser considerada. A mesma autora recua até ao 
Antigo Testamento para referir que a "primeira pessoa", nesses textos, não 
tinha a ver com um individuo específico, da mesma maneira que nas 
histórias clássicas da Grécia e de Roma o "eu" não se apresentava como 
"entidade" própria e responsável única, pelo que estava escrito, defendendo 
a teoria de que não se tratavam de textos autobiográficos, embora escritos 
em 1§ pessoa. 

2 Idem. Ibidem, p. 146 
3 Bruss. Elisabeth, "L'autobiographie considérée comme acte littéraire, in Poétique 17. Paris, Seuil 
1974. pp. 18-19 
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Em Máscaras de Narciso, Clara Rocha serve-se da palavra dos 
historiadores para com eles " considerar que a autobiografia tem a sua 
origem na Europa e se enraiza na cultura ocidental. O termo 'autobiografia' 
aparece em 1789 utilizado por Frederico Schlegel (...) e vulgariza-se nas 
linguas europeias a partir de 1800." A mesma autora diz-nos que Georges 
May, no seu ensaio L'Autobiographie observa que a implantação do 
termo, bem como o sucesso de Confissões de Rousseau, assinalam 
"l'occasion de la première vraie prise de conscience collective de l'existence 
littéraire de l'autobiographie."4. 

A cultura cristã é tida como sendo favorável à eclosão da literatura 
autobiográfica devido a formas de culto e tradição como o do exame de 
consciência e a confissão. Para Béatrice Didier, este aspecto e o 
individualismo Romântico são a causa primeira do aparecimento e impulso 
da escrita autobiográfica às quais se veio juntar um terceiro factor: o 
advento e desenvolvimento da sociedade capitalista. 

Gusdorf, no terceiro capítulo de Les écritures du Moi, acusa 
Philippe Lejeune de "amnésia" quando este afirma que autobiografia surge 
como fenómeno radicalmente novo no meio do Séc. XVIII, sendo um 
subproduto da burguesia triunfante. Para o primeiro autor, o segundo não 
teria considerado toda uma "pré-história" do género que remonta a 44 
séculos, dado que o primeiro documento autobiográfico se deve a um 
funcionário egípcio, datado de 2625 antes da nossa era. Para o mesmo 
crítico, a escrita autobiográfica não sendo apenas uma técnica de fixação e 
de conservação da linguagem fora do tempo e do espaço mas criação e 
sacramento, dentro da tradição, remonta ao início do início e por isso 
"l'honorable Jean-Jacques Rousseau, choisi par certains comme point 
d'origine apparaît légèrement décalé, figurine tardive, héritier d'un très long 

passé (...)5 . 
O autor aponta, no entanto, a diferença entre as autobiografias 

escritas antes e durante a época romântica: 
"(...) Les autobiographies antérieures au romantisme, (...) s'ordonnent 

en fonction de repères absolus (...) Tout se passe comme si l'individualité ne 
s'affirmait que par défaut. 

L'expérience romantique du moi met en oeuvre le renoncement aux 
déterminations fixes et intemporelles. L'individu est pour lui-même un enjeu, 

4 Rocha. Clara. Máscaras de Narciso. Estudos sobre a Literatura Autobiyráfica em 
Portugal. Coimbra, Almedina. 1992. pp. 14 e 15 respectivamente 
5 Gusdorf. Georges, op. cit, p. 103 
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non pas un principe a priori, mais une exigence de vie qui se cherche à 
travers les vicissitudes du temps."6. 

Considerando o nosso tempo, Clara Rocha constata que " A época 
contemporânea trouxe transformações sociais de vária ordem, que tornaram 
ainda mais premente a necessidade de cada um afirmar a sua presença 
irrepetível no mundo."7 Daí determinado tipo de comportamentos que a 
sociologia observa e descreve e de que a literatura é, de algum modo, 
consequência e reflexo. O culto do "eu", nas suas várias vertentes, o retorno 
de valores como por exemplo o regionalismo, o ecologismo e o 
consumismo preparam condições excepcionais para a recepção literária de 
obras de carácter intimista. Afinal, segundo esta autora "Ler autobiografias 
(...) é experimentar uma dupla atração pelo enigma da vida e pelo da 
escrita.8 

O termo "Autobiografia" tem sido objecto de definições, algumas das 
quais célebres e frequentemente repetidas. 

Da mais simples às mais complexas, pelos factores postos em jogo, 
elas dizem sempre do modo como se encara o referido "enigma da vida e 
da escrita" e reflectem o estádio da crítica que se tem ocupado do género. 

Jean Starobinsky inicia o artigo "Le style de l'autobiographie" com 
uma definição de autobiografia: "La biographie d'une personne faite par elle 
même".9 Philippe Lejeune, num texto que se veio a mostrar basilar 
começa por perguntar "Est-il possible de définir l'autobiographie?."10 O 
crítico relembra que já tinha tentado a definição em L'Autobiographie en 
France 11 para afirmar ter consciência dos problemas teóricos suscitados. 
Depois de alguns considerandos conclui: "(...) la définition de 
l'autobiographie serait (...) Récit rétrospectif en prose qu'une personne 
réelle fait de sa propre existence, lorsqu'elle met l'accent sur sa vie 
individuelle, en particulier sur l'histoire de sa personalité."12. 

Esta definição, evidentemente mais complexa do que a de 
Starobinsky põe em jogo elementos que Lejeune atribui a categorias 
diferentes: forma da linguagem, assunto tratado, situação do autor e posição 
do narrador que, posteriormente, virão a ser analisados e desenvolvidos 
pelo crítico relacionando-os com os tópicos de Identidade, Referencialidade, 
Ficção e Leitura. Dessa análise advirão noções como as de "pacto 

6 Gusdorf. Georges, Auto - bio - graphie, lignes de vie 2. Paris, Ed. Odite Jacob, 1991, p. 354 
7 Rocha, Clara, op. cit. p. 18 
8 Idem, Ibidem, p. 23 
9 Starobinsky, Jean, "Le style de l'autobiographie", in Poétique na 3, Paris. Seuil, 1970, p. 257 
10 Lejeune, Philippe. "Le pacte autobiographique" in Poétique na 14. Paris. Seuil, 1973. p. 137 
11 Lejeune, Philippe, L'Autobiographie en France, Paris, A. Colin, 1971 
12 Lejeune, Philippe, "Le pacte autobiographique "in Poétique 14. p. 138 
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autobiográfico", "pacto romanesco", "espaço autobiográfico" e "contrato de 
leitura" que se afirmarão como conceitos operatórios que não mais deixarão 
de ser ponderados quando alguém trabalha sobre textos autobiográficos 
ainda que, em determinadas situações, eles não se mostrem tão produtivos 
como Lejeune teria considerado. Aliás, o mesmo autor dá conta desta 
dificuldade, nomeadamente em Je est un autre13 e em "Le pacte 
Autobiographique (bis)"14 afirmando, neste último ensaio, que embora já 
não se reconheça na afirmação anteriormente apresentada, não a recusa 
pois se lhe tem revelado útil nas suas pesquisas. É que é impossível, não 
ter em consideração "uma" definição quando se trabalha sobre um género 
literário: "Toute personne qui tient un discours sur 'l'autobiographie' ( ou sur 
n'importe quel genre littéraire) est obligée d'affronter le problème de la 
définition, ne serait-ce que dans la pratique, en choisissant ce dont elle 
parle."15 . 

Neste mesmo artigo, ao reflectir sobre o "vocabulário" que se 
relaciona com a "autobiografia", Lejeune recupera duas definições que, não 
sendo da sua autoria, são na sua opinião, ainda hoje, os dois pólos do 
emprego da palavra. São elas: "Vie d'un individu écrite par lui-même" 
(Larousse, 1866) e "(...) oeuvre littéraire, roman, poème, traité 
philosophique, etc. dont l'auteur a eu l'intention, sécrète ou avouée, de 
raconter sa vie, d'exposer ses pensées ou de peindre ses sentiments" 
(Vapereau in Dictionnaire Universel des Littératures - 1876).16 O 
autor constata a eficácia da ambiguidade que lhes está associada o que 
favorecerá uma profícua investigação da sua parte. 

Elisabeth Bruss levanta questões sobre o aspecto que tenho vindo a 
enunciar. Para a autora nenhuma definição poderá ser estabelecida antes 
que seja feita a distinção entre "forma" e "função" e antes de se 
considerarem as "dimensões" que envolvem tacitamente o texto 
autobiográfico. 

Chega, então, à conclusão de que "L'autobiographie ne présente 
aucune caractéristique et même n'existe pas, en dehors des institutions 
sociales et littéraires qui la créent et la soutiennent."17. 

Desta afirmação e em comparação com as anteriores o que é 
interessante reter é uma dimensão até aqui não especificada - a de que a 

13 Lejeune. Philippe, Je est un autre, Paris, Seuil. 1980 
14 Lejeune, Philippe, "Le pacte autobiographique (bis)" in Poétique 56. Paris. Seuil. Novembre, 
1983 
15 Lejeune, Philippe, Ibidem, p. 418 
16 Idem, Ibidem, p. 420 
17 Bruss, Elisabeth, op. cit.. p. 18 
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autobiografia sendo uma escrita singular, é consequência de uma vivência 
"institucional", isto é, comum. 

Esta autora, no entanto, aproxima-se dos autores a quem, antes, fiz 
referência dado que acaba por apresentar uma espécie de definição ao 
afirmar: "Le domaine de ce que nous avons appelé 'le centre' de l'acte 
autobiographique (l'identité de l'élément auteur/narrateur/personnage et 
l'assomption du caractere verifiable du sujet traité par le texte) échappe le 
plus souvent au changement. En fait, ces règles ne forment le 'centre' 
illocutoire que parce qu'il est démontré qu'elles ne sont pas soumises au 
changement."18 . 

Como os outros ensaístas também Gusdorf tenta a definição do 
género, embora comece por apontar a dificuldade desta operação. O autor 
considera que o mais prudente seria caracterizar um uso íntimo da escrita, 
reagrupando todos os casos em que o sujeito se toma a si mesmo por 
objecto do texto que escreve. Assim, o autor propõe a sua noção-
-delimitação de texto do "eu": "Les écritures de la première personne 
constituent un domaine immense et solidaire, au sein duquel doivent 
contabiler tous les textes rédigés par un individu s'expréssant en son nom 
pour évoquer des incidents, sentiments et événements qui le concernent 
personnellement."19 . 

Esta definição parece não ter margens onde se fixe, no entanto 
Gusdorf vai notar a especificidade da autobiografia, confrontando-a quer 
com a escrita diarística quer com as "Memórias" ressalvando contudo a 
ideia que as diversas espécies de "books of the self" podem ser 
consideradas como diferentes técnicas cuja intenção comum é a epifania do 
ser pessoal: "La catégorie de l'autobiographie suppose quelque chose plus, 
une différence spécifique. Entre la notice biographique, même rédigée à la 
prédite, la distance est celle du pronom réfléchi 'autos', 'moi-même', 
indicateur d'une reprise du sens, en vertu d'une résolution de la volonté."20. 

Assim, a atitude fundamental a tomar por quem deseja escrever a sua 
autobiografia será a de fazer um recuo na própria vida para ser capaz, 
então, de dominar as significações dispersas da e na vida, isto é, recomeçar 
numa ordem que o próprio sujeito escolha: "(...) écrire ma vie, c'est la 
recommencer en esprit; après l'avoir vécue comme un brouillon, dans la 
confusion du temps qui passe, entreprendre de la mettre au net, en 

18 Idem. Ibidem, p. 25 
19 Gusdorf, Georges, Les écritures du Moi, p. 145 
20 Idem, Ibidem, p. 175 
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dégageant les grandes lignes d'un cheminement intelligible selon l'ordre de 
l'obéissance à des valeurs librement consenties."21 . 

O texto da autobiografia não é, portanto, uma "cópia" de um vivido 
mas transfiguração, transmutação de uma realidade numa outra. Recriação 
de um sujeito que, na e pela escrita, tenta restabelecer a coincidência de si, 
consigo. 

Como Lejeune, mas talvez de forma mais vincada, este autor chama 
a atenção para a importância do factor "tempo" na definição da 
"autobiografia". 

Enquanto o primeiro acentua o carácter retrospectivo, Gusdorf aponta 
o facto de a escrita autobiográfica se processar no presente do sujeito 
redactor que, por isso, comanda e ordena a temporalidade: 
"L'autobiographie, (...) même si elle respecte l'ordre du temps, s'écrit au 
présent; elle n'accepte pas un déterminisme temporel et procède à partir 
d'une saisie conjointe de la réalité dans une contemporanéité qui échappe 
à la durée."22 • Dai que esta escrita não seja verdadeiramente retrospectiva 
mas "incoativa" dado não ser uma recapitualção do passado mas a soma do 
e no presente, de aspectos considerados num "agora", que é o futuro desse 
passado. Daí que a escrita não seja tanto rememoração mas, mais do que 
isso, seja uma experiência vital de quem, de algum modo, sabe que no fim 
está "o limite" ao qual tenta escapar. 

Assim, o sujeito isento da tirania do tempo, toma a direcção do "récit" 
que ele organiza, de modo particular, mas, fatal e indissoluvelmente ligado 
ao tempo e modo do geral. 

Se a problemática do tempo surge, de imediato, também, as 
questões da "Identidade" se colocam quando se reflecte sobre o texto 
autobiográfico. 

Todas as definições que referi anteriormente põem o acento no 
"indivíduo", sujeito redactor que toma a decisão pessoal de passar à escrita 
uma (a sua) vida. Aparentemente a questão seria pacífica não fosse o caso 
de o autor ser simultaneamente narrador e personagem. É esta "trindade" 
que suscita dúvidas e levanta interrogações. 

Lejeune coloca as suas ao pôr em causa o princípio, aparentemente, 
indiscutível da identidade autor, narrador, personagem: 

"Comment peut s'exprimer l'identité du narrateur et du personnage 
dans le texte? (...) comment se manifeste l'identité de l'auteur et du 
personnage-narrateur? (...) 
21 Idem. Ibidem, pp. 175. 176 
22 Idem. Ibidem, p. 190 
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N'y a-t-il pas confusion, dans la plupart des raisonnements touchant 
l'autobiographie, entre la notion d'identité et celle de 'ressemblance'?"23. 

A questão da identidade está, obviamente, ligada ao modo como ela 
se apresenta, a nível formal, isto é, ao emprego da pessoa gramatical. 
Lejeune chama a atenção para a necessidade de distinguir dois aspectos 
diferentes: o da pessoa gramatical e o da identidade dos indivíduos para os 
quais os aspectos da pessoa gramatical reenviam. 

Assim, há a possibilidade do uso não apenas do "eu" mas também do 
"ele" e mesmo o do "tu", o que leva Lejeune a afirmar : "Il était nécessaire 
(...) de dissocier le problème de la personne de celui de l'identité. Cette 
dissociation permet de rendre compte de la complexité des modèles 
existants ou possibles de l'autobiographie. Elle est de nature, aussi, à 
ébranler les certitudes sur la possibilité de donner une définition 'textuelle' 
de l'autobiographie."24. 

Mesmo no caso da autobiografia tradicional (e não literária) o uso do 
"eu" não deixa de ser problemático, pois a questão: "quem sou eu?" que é a 
pergunta original e originária desta escrita, feita pelo próprio autor aponta 
para a inevitável divisão e duplicidade do "eu" que é, como já disse, 
simultaneamente sujeito e objecto da escrita. O diálogo que se estabeiece 
entre uma consciência (interior) e as palavras que se registam (exterior) 
aponta para a dificuldade do estabelecimento de uma "entidade" una e 
indivisível. 

Gusdorf chama a atenção para esta característica referindo que 
"L'auteur d'une autobiographie (...) se trouve doublement impliqué dans ses 
écritures; il est lui-même la mesure et le critère de ce qu'il écrit, à la fois 
meneur du jeu, arbitre du jeu et enjeu du jeu."25. A divisão do sujeito 
assume-se, acentua-se nesta operação, impondo-se, então a ambiguidade 
da existência que se revela fugidia, fugitiva. Se há divisão há também 
reduplicação de uma personalidade. No entanto, esta reduplicação, só 
aparentemente, é pacífica e apaziguadora. É que a "cópia" dificilmente 
coincidirá com o "original" ou com a "visão" que o original tem de si próprio. 
O que acontece é a assunção do duplo com as fatais consequências para o 
sujeito que se vê do outro lado do espelho, duplicado ou até multiplicado. 

O paradoxo instala-se: "Le décalage permanent illustre l'impossibilité 
de la coincidence de soi à soi, impossibilité qui ne tient pas aux infidélités 

23 Lejeune, Philippe, Le pacte autobiographique" in Poétique 14, p. 139 
2 4 Idem, Ibidem, p. 190 
25 Gusdorf, Georges. Les écritures du Moi, p. 127 
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de la mémoire, ni aux erreurs, voluntaires ou non, aux dissimulations et 
tricheries, mais bien à la constitution même de l'être humain."26. 

Chegados a este ponto da questão, novos problemas se colocam 
respeitantes a "referência", "enunciação" e "enunciado" levando Lejeune a 
concluir pela "evidência de que a primeira pessoa é apenas um papel" e, na 
linha de Benveniste, constatar que a "deixis" é apenas uma indicação da 
circunstância do discurso e não remete para nenhuma realidade 
consistente e tangível, isto é, a reforçar a noção de que a identidade autor, 
narrador e personagem" (...) suppose d'abord une 'identité assumée' au 
niveau de renonciation, et tout à fait secondairement, une 'ressamblance' 
produite au niveau de l'énoncé."27 . Apesar desta afirmação Lejeune 
acredita, num primeiro momento, na possibilidade da "autobiografia" retratar 
fielmente a "realidade" e, por isso, estabelece conceitos fundamentais, a 
que já aludi, que se relacionam com o tópico da referencialidade: são os 
"pactos" de que ressalto o "Pacte autobiographique" e o "Pacte reférentiel". 
O primeiro constata "(...) l'affirmation dans le texte de cette identité, 
renvoyant en dernier ressort au 'nom' de l'auteur sur la couverture."28 e o 
segundo refere que "Par opposition à toutes les formes de fiction, la 
biographie et l'autobiographie sont des textes 'référentiels': exactement 
comme le discours scientifique, historique, ils prétend apporter une 
information sur une 'réalité' extérieure au texte, et donc se soumettre à une 
épreuvre de 'vérification'. Leur but n'est pas la simple vraisemblance mais la 
ressemblance au vrai. Nom 'l'effet du réel', mais l'image du réel. Tous les 
textes référentiels comportent donc ce que l'appellerai un 'pacte référentiel', 
implicite ou explicite, dans lequel sont inclus, une définition du champ du 
réel visé, et un énoncé des modalités et du degré de ressemblance 
auxquels le texte prétend."29 . 

Lejeune aponta, aqui, a dificuldade de dissociar estes dois pactos 
assim como a de separar a primeira pessoa quando se trata de o sujeito da 
enunciação e do do enunciado. 

Esta constatação vai colocar o problema da "verdade" e 
"autenticidade" do e no texto autobiográfico: "(...) le terme ultime de vérité (si 
l'on raisonne en termes de ressemblance) ne peut plus être l'être-en-soi du 
passé (si tant est qu'une telle chose existe), mais l'être-pour-soi, manifesté 
dans le présent de l'énonciation(...)."30 

2 6 Idem, Ibidem, p.135 
27 Lejeune. Philippe. "Le pacte autobiographique" in Poétique 14, p. 146 
2 8 Idem. Ibidem, p. 147 
29 Idem, Ibidem, p. 155 
30 Idem, Ibidem, p. 157 
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A "boa consciência" de que é acusado Lejeune começa aqui a pôr-se 
em causa (notemos a divisão sentida da enunciação e do enunciado, entre 
o ser do passado e o do presente da escrita) e vai acentuar-se em Je est 
un autre no que diz respeito a conceitos como os que são transmitidos 
pelos "pactos". Nesta obra o autor reafirma claramente existência de um 
"écart" entre o sujeito da enunciação e o do enunciado e constata que o 
"eu" vive em permanente movimento entre o discurso e a diegese. Donde 
que nunca de modo pleno, a pessoa se pode exprimir totalmente e mais 
ainda "(...) toutes combinaisons imaginables révèlent plus au moins 
clairement ce qui est propre de la personne: la tension entre l'impossible 
unité et l'intolérable division, et la coupure fondamentale qui fait du sujet 
parlant un être de fuite."31 . 

Um certo sentido de referencialidade é, portanto, posto de lado e a 
verdade começa a transparecer debaixo de outros véus - os da 
ficcionalidade. Assim, pode pensar-se que uma primeira pessoa encobre 
uma terceira até então oculta ou vice-versa, o que conduz à dedução de 
que toda a autobiografia revela uma identidade definida indirectamente. 

O mesmo autor em " Le pacte autobiographique (bis)" refere, mesmo, 
que a autobiografia pode pertencer a dois sistemas diferentes e que pode 
haver, por parte do sujeito autobiográfico, "décalage" entre a sua intenção 
inicial e a que é conferida pelo leitor ou leitores. Ao refelectir sobre 
"ideologia e autobiografia" confronta-se com o facto de que " Dire la vérité 
sur soi, se constituer comme sujet plein - c'est un imaginaire. 
L'autobiographie a beau être impossible, ça ne l'empêche nullement 
d'exister (,..)."32 

Conferindo à autobiografia total abertura, o crítico assume essa 
postura em relação à investigação e daí a pergunta "Et après?". Uma via se 
lhe apresenta, cada vez mais nítida e possível: a aproximação da 
autobiografia ao romance autobiográfico: "Du 'mentir vrai' à l'autofiction, le 
roman autobiographique littéraire s'est rapproché de l'autobiographie au 
point de rendre plus indécise qu'elle n'a jamais été la frontière entre les 
deux domaines. Cette indécision est spécialement stimulante pour la 
réflexion théorique. A quelles conditions le nom propre d'un auteur peut-il 
êtres perçu par un lecteur comme 'fictif ou 'ambigu'? Comment s'articulent, 
dans ces textes, l'usage referential du langage, pour lequel les catégories 
de la vérité (opposée au mensonge) et de la réalité (opposée à la fiction) 

31 Lejeune, Philippe. Je est un autre, p. 38 
32 Lejeune. Philippe. "Le pacte autobiographiique (bis)". Poétique 56. p. 427 
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restent pertinentes, et la pratique de l'écriture littéraire pour laquelles elles 
s'estompent?"33 . 

Esta abertura ou aproximação entre o "real" e a "ficção"terá 
consequências no modo como se encaram problemas relacionados com a 
escrita e com a leitura. 

As noções de "verdade" e de "sinceridade" parecem, então, vazias de 
sentido, assim como a união plena do sujeito - objecto da escrita. 

A escrita da autobiografia não será resultado mas entidade 
provocadora e instauradora de identidade em busca de si mesmo. Votado 
ao fracasso o projecto de "conjunção" funda, por isso e apesar disso, a 
própria escrita do "Eu", o "Eu" que é o da escrita: "(...) troisième terme, situé 
quelque part, en dehors des deux premiers."34 . O registo será, por isso, 
auto-interpretação, exigência de busca de uma "verdade" a que não se 
acede de uma vez por todas, mas que é busca sempre recomeçada e 
insatisfeita. "Quel est ce 'je' qui ne sait pas 'lequel des deux.écrit cette 
page'? Un troisième 'je'?. Mais qui, s'il se disait plus, se figerait en un 
nouveau simulacre et nécessairement un quatrième 'Je'? Faille structurale 
du sujet de renonciation au sujet de l'énoncé, faille que le texte, dans son 
procès, met en scène, re-produit."35. 

Na escrita é uma segunda, ou terceira ou quarta voz que se escuta, 
no espaço e tempo dessa escrita, tentando constituir uma outra voz, do 
passado, que é, agora, irreal. É esse "irreal" que permite trabalhar todos os 
sentidos e em todo os sentidos. O vivido é transubstanciado e a escrita tenta 
materializar, fixar a fugacidade de uma existência anterior e subjectiva. 
Como é possível, então, ser adequado, total, directo, literal ao falar de vida 
ainda que própria? 

A escrita evocará, portanto, a impossibilidade de aceder ao mais 
profundo e real de si, e nunca será, ela própria, testemunha fiel e autêntica 
de uma "realidade" que se alimenta, de irreal, nostalgia e pressentimento. A 
escrita só pode deixar adivinhar as possibilidades de um sujeito manietado 
pelos fios do destino. Assim no dizer de Gusdorf : "Les écritures du moi sont 
des gloses sur le moi, une glose du moi. Au départ, l'expérience ontologique 
du manque d'être, l'appel d'être (...) Au sein de la confusion première, il 
s'agit de démêler ce qui est emmêlé, afin de rendre claire la figure d'un 
cheminement qui justifie la vie en lui donnant un sens. Seulement la parole 
du moi est oeuvre du moi, elle réagit sur la mystérieuse substance du moi, 

33 Idem, Ibidem, p. 431 
34 Gusdorf. Georges, Les écritures du Moi. p. 346 
35 Mourey, Jean-Pierre " "Borges" chez Borges ". Poétique 63,Paris. Seuil. 1985. pp. 318-319 
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au sein de laquelle elle opère des remembrements, intervenant chaque fois 
comme de nouveaux défis à l'analyse. La chasse de l'être ne saurait 
connaître d'achèvement, mais elle sauvegarde en soi sa fin, dans le 
maintien de cette vigilance qui résume, en ce qu'elle a d'essentiel, l'ascèse 
du salut, en jeu de connaissance de soi par soi. Gnose, savoir du savoir, où 
sujet et objet empiètent l'un sur l'autre, savoir sans distance, irréductible à 
l'intelligibilité discursive".36 . 

Se, no princípio, o sujeito da enunciação era um deus que da sua 
carne fez o verbo, agora o verbo tendo-se apropriado do seu senhor, faz 
dele uma construção que depende, antes de mais, da palavra que o 
constitui - ser (d)' enunciado. 

No número 14 de Poétique, no termo das suas reflexões, Philippe 
Lejeune afirma que a autobiografia é um "género contratual", isto é, 
pressupõe uma convenção implícita ou explicita a nível intrínseco e 
extrínseco. No segundo caso, o autor propõe ao leitor (que começa por ser 
ele próprio) um acordo que determina o modo de leitura e engendra 
determinados efeitos que, atribuídos ao texto, lhe conferem estatuto de 
autobiográfico. É o "contrato"de leitura: " C'est à ce niveau global que se 
définit l'autobiographie: c'est un mode de lecture autant qu'un type 
d'écriture, c'est un 'effect contractuel' historiquement variable" e "Si donc 
l'autobiographie se définit par quelque chose d'extérieur au texte, ce n'est 
pas en deçà, par une invérifiable ressemblance avec une personne réelle, 
mais au-delà, par le type de lecture qu'elle engendre (...)".37 Este carácter 
relacional faz com que a autobiografia se apresente e funcione, em última 
instância, como um acto de comunicação. Daí o "contrato" estabelecido com 
os leitores que compreendem e aceitam as regras do acto do qual são 
destinatários e do qual são também, no fim de contas, mais do que 
participantes, co-responsáveis 

No processo de revelação a si mesmo e ao outro o sujeito oscila. A 
relação consigo e com o seu passado é equívoca pois a voz que fala 
manifesta-se por um "estilo" que é actual e o actualiza. A distância entre um 
"eu" que foi "real" e o "eu" que na realidade presente se manifesta, acentua-
-se-do "je est un autre" pode chegar-se ao "je fut un autre." São três ou 
quatro indivíduos, num só? Ou várias "vidas" de um só? A vida do contexto, 
a "real", social e individual rodeada de outros (textos); a vida no "momento 
da escrita" em que de criatura se passa a criador, de sujeito inscrito e escrito 
a escritor; a vida do texto, um outro (con)texto tão "real" como outro 

36 Gusdorf. Georges, op. cit, pp. 116-117 
37 Lejeune. Philippe. "Le pacte autobiographique". Poétique 14, pp. 161-162 
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qualquer, ainda e porque ficção permitindo viver outras vidas, noutros 
mundos com outras gentes, por outros valores. A ficção contamina a 
realidade ou é esta que não existe sem a primeira? À autobiografia pela 
pseudo-autobiografia ou a impossibilidade da verdade sem a travessia do 
"falso"? Para quando a pacificação do "sou" ou a autenticidade do "eu"?. 
Não será esta vacilação permanente?. O "pseudo" faz parte da natureza do 
"récit" e do sujeito que o (e nele se) explora. O "eu" fala de um outro "eu" 
agora sem referente existencial, isto é, inventa-lhe uma imagem verdadeira. 
O estilo, acentuando, sobretudo, a importância do "presente" no acto de 
escrever, serve mais o arbitrário da narração do que a fidelidade à memória, 
é princípio de deformação que conduz à formação, ou melhor, a uma 
reformulação da singularidade do sujeito. Assim, por mais duvidosos que 
sejam os "factos" relatados, a "escrita" proporcionará uma "imagem 
autêntica" de quem escreve. Todas as autobiografias dizem a verdade, 
falam de realidade, quaisquer que sejam os "pactos" previamente 
estabelecidos, os modos como a escrita a constrói ou a identidade que (se) 
patenteia ou (se) mascara. 

Por isso, como observa Lejeune, "(...) l'autobiographie amène à 
s'ouvrir à d'autres disciplines, essentiellement psychanalyse et psychologie, 
sociologie, histoire. D'où de nombreux contracts. Elle permet d'allier 
l'attention à soi à l'écoute d'autrui."38 . 

Por isso, também, é que a autobiografia não fixa a "unidade do 
observador e do observado", a suposta continuidade entre passado e 
presente, vida e escrita" como pretende Bruss39. Penso que a autobiografia 
é o lugar não da identidade una ou dual mas o espaço da "terceira 
dimensão" ou quarta: a do observador, a do observado, a do observador 
observado e a do observado observador. Lugar do ser que não é só o do 
passado, ou o do presente mas o que se constitui pela conjunção dos dois 
tempos numa outra dimensão. Na autobiografia reside a pluralidade - a vida 
escrita. Ela é "estereografia", escrita de volumes outros, espaço para outras 
ficções, numa reversibilidade mútua. 

Quando o sujeito se exibe, se ficcionaliza, se põe em questão está, 
simultaneamente, a deslocar as fronteiras habituais da escrita. Então "La 
distinction entre récit de fiction et récit autobiographique tombe, tandis que 
les 'contracts de lecture' s'ambiguisent. L'impossibilité du sujet 
d'enonciation à se dire est donnée en représentation dans les textes au 
statut contradictoire. Là ou l'on peut croire qu'il n'y a que jeu et mystification, 

38 Lejeune, Philippe, Poétique 56, p. 427 
39 Bruss, W. Elisabeth. Poétique 56, p. 465 
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la vérité problématique (...) s'écrit."40 A autobiografia é assim, ao mesmo 
tempo "(...) aveu et mensonge, fantaisie et révélation"41 daí, talvez, o desejar-
-se a segurança de novos (ou velhos) "pactos", a estabilidade de um papel 
respectivo numa narrativa cujas perspectivas são, antecipadamente, 
percebidas. Mas os tempos não são já os da convicção, unívocos, uniformes 
e unidireccionais e muito menos unificadores e uníssonos. Não se vive, 
hoje, no reino do uno. A equivocidade, a poliformidade, a 
pluridireccionalidade e mais ainda a divergência e o desacordo 
caracterizam qualquer autobiografia. A ficção insinua-se na realidade, 
fazendo intrinsecamente parte dela. Paul Ricoeur ao reflectir sobre os "récit 
de vie" e a sua relação com a vida conclui: "(...) équivocité de la notion 
d'auteur; inachèvement 'narratif de la vie; enchevêtrement des histoires de 
vie les unes dans les autres; inclusion des récits de vie dans une dialectique 
de remémoration et d'anticipation. Ils ne me semblent pas, toutefois, 
susceptibles de mettre hors jeu la notion même 'd'application' de.la fiction à 
la vie."42 . Para este autor a relação vida-literatura é circular, íntima, mesmo 
indissolúvel: "(...) récits littéraires et histoires de vie, loin de s'exclure, se 
complètent, en dépit ou à la faveur de leur contraste. Cette dialectique nous 
rappelle que le récit fait partie de la vie avant de s'exiler de la vie dans 
l'écriture: il fait retour à la vie selon les voies multiples de l'appropriation et 
au prix des tensions inexpugnables (...)".43 A modelação e o modelo literário 
do "eu" em interacção com "os outros" valem de paradigma ao indivíduo nas 
suas trocas com outros indivíduos ou servem para que as normas porque se 
rege (ou não) possam pôr-se em questão, abrindo-lhe novas possibilidades: 
"Il apparaît ainsi que l'affection du soi par l'autre que soi trouve dans la 
'fiction' un milieu privilégié par des expériences de pensée qui ne sauraient 
éclipser les relations 'réelles' d'interlocution et d'interaction. Bien au 
contraire, la reception des oeuvres de fiction contribue à la constitution 
imaginaire et symbolique des échanges effectifs de parole et d'action. 
L'être-affecté sur le mode fictif s'incorpore ainsi à l'être- affecté du soi sur le 
mode 'réel' ,".44 

Clara Rocha, na obra já mencionada, chama a atenção para o 
exercício autobiográfico, nos nossos dias, como "uma forma de 
entendermos os outros", considerando também que "a escrita do eu pode 
assim ser encarada como uma forma de salvação individual num mundo 

4 0 Mourev. Jean-Pierre. Poétique 63. p. 319 
41 Idem, ibidem, p. 323 
42 Ricoeur. Paul Soi même comme un autre. Pans. Seuil. 1990, p. 191 
43 Idem. Ibidem, p. 193 
44 Idem. Ibidem, p. 381 
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que começa a descrer de sucessivos modelos ideológicos de salvação 

colectiva".45 . 
A mesma autora sintetiza o modo como a crítica actual considera a 

"autobiografia": "(...) prefere entendê-la como uma recriação em que se 
fundem memória e imaginação, uma combinação entre experência vivida e 
e fabu lação " 4 6 , constatando que "Evolui a poética da literatura 
autobiográfica, mas, no fundo, trata-se sempre de procurar o lugar do 'eu' 
no mundo, de sondar os mistérios do destino e de conhecer melhor a 
natureza humana."47. 

2 - Memórias 

Continuando a exposição das linhas metodológicas que ajudarão a 
1er os textos de Maria Ondina Braga e depois de ter apontado o que julgo de 
maior relevo no que diz respeito à Autobiografia, penso ser oportuno 
chamar, agora, a atenção para um outro género da chamada "literatura 
intimista" - As Memórias. 

Segundo Clara Rocha que, por sua vez, cita Georges May as 
fronteiras entre autobiografia e memórias são difíceis de delimitar, para isso 
atendendo-se mais ao aspecto semântico do que ao formal dos textos: "As 
memórias estão no meio-termo entre a autobiografia e a crónica, variando, 
de caso para caso, o peso relativo do 'eu' no conjunto narrado. São, sem 
dúvida, uma forma de escrita sobre si mesmo (...); mas dão-nos também, e 
sobretudo, o testemunho de um tempo e de um meio, somando ao relato de 
casos pessoais e familiares o de acontecimentos históricos e políticos. A 
narrativa memorialística tem um fundo histórico-cultural, sujeito embora à 
filtragem subjectiva de quem a produz. Nela se acumulam nomes de 
personagens ilustres (uma 'onomástica referencial') que foram actores da 
História, ao mesmo tempo que o memorialista é actor da 'sua' 'história' ".48 

Gusdorf em Les écritures du Moi refere a distinção entre 
"memórias" e "autobiografia" lembrando que a história desta palavra só 
aparece homologada pelos dicionários no segundo terço do séc XIX e que 
antes e depois, os autores preferem, para os seus livros, títulos mais 
sugestivos, deixando a "designação" técnica para os críticos. Recorda, 

4 5 Rocha. Clara. op. cit. p. 19 
4 6 Idem, Ibidem, p. 46 
47 Idem, Ibidem, p. 44 
48 Idem, Ibidem, pp. 38-39 
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ainda que, o termo "Memórias", pelo contrário goza de um p estígio secular, 
como o prova o seu emprego desde o século XIV. 

Aponta também a diferença entre "Memórias e "História" e a função 
do redactor de cada género. O memoralista não se pode confundir com o 
historiador pois o seu depoimento limita-se à parte dos acontecimentos de 
que foi espectador ou actor. Além disso, nas "Memórias" a primeira pessoa 
toma a direcção do "récit" que é organizado segundo a perspectiva própria 
do particular, não tendo de se submeter à objectividade, da qual o 
historiador não pode fugir. No texto das "Memórias", o sujeito pode tomar 
partido e transmitir opiniões e sentimentos. Assim: "(...) Les 'Mémoires' 
proposeraient une chronique personelle du devenir historique, mettant 
l'accent sur l'ordre des choses plutôt que sur la subjectivité propre du 
narrateur. Sans doute réagit-il à l'événement avec une certaine 
complaissance à soi-même, qu'il n'a pas besoin de dissimuler (,..)"49. A 
história pessoal do memoralista destaca-se, portanto, como pano de fundo 
da história geral. Corroborando esta ideia apresenta o exemplo de 
Mémoires d'Outre - Tombe de Chateaubriand que apesar de se 
apresentar como relação objectiva dos acontecimentos nos quais o autor 
participou podendo, por isso,contribuir para a história do tempo, é sempre 
um testemunho que se inscreve na "recordações" do autor. 

Neste sentido a preocupação pela distinção entre "Memórias" e 
"Autobiografia" tem um interesse menor dado que as fronteiras entre as 
duas são "(...) floues, fuyantes et subjectives."50 Acaba, no entanto, ao 
apontar o comum, por estabelecer o que considera ser a principal diferença: 
"Tout au plus peut-on faire valoir que l'un des deux genres met l'accent sur 
la vie privée du sujet de l'histoire, tandis que l'autre concerne sa vie 
publique, ses engagements dans les grands intérêts du monde. 
L'autobiographie proprement dite serait plutôt égocentrique, les mémoires 
concentriques ou sociocentriques, toutes les formes intermédiaires pouvant 
se présenter entre les deux attittudes extrêmes (...)"51-

É esta última possibilidade que confere às "Memórias" um carácter, a 
que se poderá chamar "oscilante" e, por isso, problemático. É que nunca os 
dois géneros serão opostos mas concêntricos. Se um reconhece mais 
importância à vida pública e outro à privada, a verdade é que uma não vive 
sem a outra, nem se eliminam mutuamente. O sujeito, por isso, mais uma 
vez sentirá e reflectirá, nos textos, a duplicidade. O "Eu" vive sempre os 

49 Gusdorf. Georges Les écritures du Moi, p. 252 
50 Idem. Ibidem."p. 253 
51 Idem. Ibidem, p. 266 
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acontecimentos que decorrem à sua volta (nos quais se inclui mais ou 
menos participativamente) ainda que o diga de maneira metafórica ao 
afirmar a sua proximidade ou distância em relação aos factos: - "Le Moi et 
L'Époque forme un couple indissociable; ils se servent mutuellement de 
forme et de fond."52. 

Esta constatação tem vindo a ser proclamada através dos tempos e 
por variadíssimos autores. Goethe, por exemplo, reconhece que "L'homme 
ne se connaît lui-même qu'en tant qu'il connaît le monde, qu'il 
n'appréhende que par l'interférence de deux moments inextricablement 
conjugués: le monde en lui, lui dans le monde."53. 

Mais uma vez se coloca a questão da "entidade" que rege o texto, o 
"eu" que se diz e relata os factos e, mais uma vez, também a subjectividade-
- objectividade como os dois pólos que devem ser considerados. Aqui, 
também, o valor da "verdade" pode questionar-se ainda que muitos actos ou 
actores "referenciais" se narrem ou nomeiem. À distância, os factos e os 
indivíduos, quer se queira ou não, são já outros como é outro o "eu" que se 
escreve de memória. 

3 - Auto- retrato 

Na e pela escrita do "eu" que, se cobre e descobre com o tecido de 
palavras, olhando-se, reflectindo-se no espelho do texto ("Miroirs 
d'Encre"),54 surge o "Auto-retrato". 

Este género literário foi aprofundado por Michel Beaujour na obra 
mencionada e no artigo "Autobiographie et autoportrait."55. É a este ensaio 
que vou recorrer para reflectir sobre os textos que nos remetem para a 
pintura, pela carga metafórica da sua designação. 

O autor começa por fazer uma crítica a Lejeune por este considerar 
a obra de Leiris como sendo autobiográfica, a qual, segundo Beaujour, não 
se enquadra no género sobre que Lejeune teoriza. Julgo interessante notar 
estas divergências dado que elas nos podem fazer pensar que nem sempre 
os limites entre estes géneros são tão precisos e bem definidos como se 
poderia acreditar. Há textos que ao construírem a sua mensagem e a sua 

52 Idem. Auto-bio-graphie, p. 305 
53 Ibidem 
54 Beaujour. Michel Miroirs d'Encre, Paris. Seuil, 1980 
55 Beaujour. Michel. "Autobiographie et autoportrait", in Poétique 32, Paris. Seuil. 1977. pp 442-
458 
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própria imagem "desrespeitando" regras, relativizam princípios e põem em 
causa "poéticas". 

Para Michel Beaujour, a característica essencial do auto-retrato 
reside na "qualidade" da sua escrita, isto é, no modo como se organiza -
lógica, temática e não cronologicamente (aqui, reside a sua principal 
diferença em relação à autobiografia clássica). O auto retrato: 

"(...) tente de constituer sa cohérence selon un système de rappels, 
de reprises, de superpositions ou de correspondances entre des éléments 
homologues et substituables, de telle sorte que sa principale apparence est 
celle du discontinu, de la juxtaposition anachronique, du montage, qui 
s'oppose à la syntagmatique d'une narration, fût-elle très brouillée, car le 
brouillage du récit invite toujours à 'construire' la chronologie. L'unité de 
l'autoportrait n'est pas 'donnée', puisqu'on peut toujours ajouter des 
éléments homologues ao paradigme, tandis que celle de l'autobiographie 
est déjà implicite dans le choix du 'curriculum vitae'. 

La formule de l'autoportrait est 'je ne vous raconterai pas ce que j'ai 
fait, mais je vais vous dire qui je suis.' "56. 

Esta espécie de definição levanta, inevitavelmente, o mesmo tipo de 
problemas que já enunciei para autobiografia a começar pelo estatuto do 
"eu" que diz "sou". Ao opor "contar o ser" com "contar o fazer" como 
distintivos do auto - retrato e da autobiografia, o autor parece ignorar que as 
duas acções não são disjuntivas mas, pelo contrário, copulativas - o sujeito 
diz-se quem é, quando conta o que faz. Por outro lado será que as 
informações que se dão sobre o percurso de uma vida na autobiografia 
terão, forçosamente, de ser dadas em função do calendário?. Há sempre a 
possibilidade de "organização" ou de aceitar o aparente "caos" como 
"ordem" desejada. 

O texto do auto-retrato pode incluir em si toda a espécie de 
"discontinu" como nos diz Beaujour mas, também é verdade, que a 
"confusão" para ser dita tem de respeitar uma sintagmática. É aliás dessa 
sintagmática que diz o mesmo crítico quando afirma: "Espèce de quiproquo, 
ou de compromis, va-et-vient entre la généralité et la particularité: 
l'autoportraitiste ne sais jamais clairement où il va, ni ce qu'il fait. Mais sa 
culture, la tradition le savent pour lui: car ce sont elles qui lui fournissent des 
catégories toutes faites qui lui permettent de ventiler ses miettes de discours, 
ses souvenirs, ses fantasmes (...) tout cela mêlé, raturé, ironisé, euphémisé, 
car l'autoportraitiste travaille ces donnés bruts, et ne les range sous des 

Idem. Ibidem, p. 443 
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rubriques que pour les relier (,..)à son moi et à son énonciation. (...) Tout au 
plus le sujet voit-il dans ces rubriques une virtualité référentielle solidaire de 
la 'mimésis du moi' ."57. 

Ao fazer depender a escrita auto retratista da cultura e da tradição que 
guiam o sujeito que se quer "pintar", o autor do ensaio sobre o qual tenho 
vindo a reflectir, ainda que constate o carácter "marginal" deste género de 
textos, a sua essência retórica, a sua "inutilidade pública" ou a preversão 
que produz na comunicação, recuperando todas estas características, 
afirma também que "L'autoportrait se constitue inéluctablement en tant que 
topographie, description, parcours et destruction de lieux, ce qui implique un 
horizon rhétorique, mythologique et encyclopédique".58, o que confere,a este 
tipo de texto um carácter trans-individual. Aliás, é o que acaba por afirmar 
quando conclui: "Il en resulte que le sujet qui entrepend de dire ce qu'il est 
en ayant recours à ces procédés et à ces structures sera d'emblée amenée 
à déborder sa mémoire et son horizon individuel, devenant en quelque sorte 
le microcosme d'une culture qu'il réinvestit de sa présence, et à l'absence. A 
la mort."59. 

Assim, num processo que se pode classificar de "mise-en-abyme", o 
auto-retrato, texto de um "eu" que se dobra sobre si mesmo, falando de si 
para si, fala também e " pour cause ", da sociedade onde se insere ou de 
onde se sente excluído. Do solipsismo se chega à comunicação ou ao 
desejo dela: "(...) le sujet se cherche des semblables tout en affirmant sa 
différence absolue."60 . 

Então "Le rôle de l'autoportrait sera toujours de rémunérer ces 
défauts - de communauté, de communication - et de contester cet excès d' 
'ego", d'intériorité que devient la norme de la période moderne.".61 

Se em última análise, o auto-retrato denuncia um egotismo 
exacerbado, não deixa também de manifestar um desejo de comunhão - a 
utopia: "(...) l'autoportrait s'apparente si étroitement à l'utopie: il partage avec 
elle un fantasme de communauté mythique étrangère à l'histoire, de société 
sans histoire (...)"62. 

Assim, como o discurso da utopia é o do desejo de um lugar e futuros 
plenos num lugar e num presente vazios, assim a escrita do auto-retrato se 
constrói a partir da ausência de um "eu" que aspira à plenitude, por isso "II 

57 Idem. Ibidem, p. 444 
58 Idem. Ibidem, p. 453 
59 Idem. Ibidem, p. 457 
6 0 Idem. Ibidem, p. 448 
61 Idem. Ibidem, p. 452 
62 Idem. Ibidem, p. 454 
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n'est pas d'écriture moins innocente, plus déchirée et déchirante que celle 
de l'autoportrait par quoi s'impose surtout la présence matérielle de l'écrit. 
Le tragique de l'autoportrait est de n'avoir rien à cacher/avouer (en 
supputant déjà la miséricorde et le pardon), sinon qu'il est produit par une 
réthorique, qu'il est pur discours oiseux, et livre."63. 

Para produzir este discurso ocioso e livre, donde as certezas 
ideológicas, e o bom senso se excluem é preciso que o "eu" se retire, se 
vote a um exílio interior ainda que permaneça no meio dos outros, ele 
também, activo e produtor, quanto mais não seja do seu livro. Livro que se 
submete a uma ética outra, em que a violência da escrita se impõe, 
conciliando o inconciliável - a vida e a morte. O texto que de início se afirma 
como o do único, paradoxalmente transborda para além da singularidade e 
ao dizer de uma vida individual diz de toda uma cultura. 

E assim memórias e auto-retrato podem cruzar-se, interpenetrar-se, 
confundir-se, construindo um texto autobiográfico que faz a síntese do 
passado e do presente, das memórias e do em acto, do singular e do plural, 
do aqui e do algures, do "eu" e do "outro" - a " utopia" e a "eutopía". 

4 - Diário 

O diário é um dos géneros da literatura autobiográfica mais 
comumente cultivados (...)"64. 

O gesto de escrever um diário diz da necessidade de confidência por 
parte de um sujeito no decurso da sua vida, através da escrita que toma 
determinada forma e reveste um estatuto bem definido. Nasce de uma 
situação de isolamento, mais ou menos marcado e assumido, é uma "forma 
aberta e fecunda (...) que tudo contém e tudo é susceptível de conter"65, e 
decorrendo do desejo do "eu" que se quer "comunicar" a si próprio está 
pronto à partilha com o outro: "A prática diarística é assim o lugar dum duplo 
movimento, de interiorização e exteriorização."66. O "eu" que se dá a 
conhecer é, por seu lado, contaminado com o que lhe vem de fora, isto é, 
está inserido numa situação histórico-cultural que determina a sua escrita, 
sobretudo ao nível dos conteúdos e da visão do mundo que adopta ou 
rejeita. Há contudo três factores apontados por Beatrice Didier que 

63 Idem. Ibidem, p. 447 
6 4 Rocha. Clara, op. cit. p. 28 
65 Mathias. Marcelo Duarte, citado in Rocha, Clara, op. cit, p. 29 
6 6 Rocha. Clara, op. cit, p. 29 
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originaram e condicionarão, para sempre, o diário como prática de escrita. 
São eles o capitalismo (o diário é uma forma de acumulação), o 
individualismo e o cristianismo (a necessidade de se afirmar e "confessar"). 

É sobretudo como "acto de escrita" que o diário se define. E uma 
escrita que põe em relevo o próprio acto de escrever pois nos são dadas a 
conhecer as circunstâncias materiais do relato o que, à partida, lhe confere 
um elevado grau de autenticidade. 

Oscar Tacca fala em "fenomenicidade" da escrita e refere: "(...) ela é 
um acto real, que tem lugar num espaço e num tempo determinados. No 
relato estão incluídas as próprias circunstâncias da sua escrita (...). Entre o 
acto da escrita e o livro há uma relação directa, que o narrador põe em 
evidência."67. 

Este "acto", desde o momento em que é assumido, é obrigado a 
certas exigências das quais se destaca a colocação privilegiada do sujeito 
determinando, assim,que a "história" contada não seja a estrutura mais 
marcante do enunciado e que a enunciação passe a primeiro plano. Aliás "o 
diário" obedece a um modelo de narração intercalada, isto é, de enunciação 
que alterna com o acontecimento dos factos narrados. A datação das notas 
é um modo de significar essa construção interrompida e sempre 
recomeçada. 

"A narração intercalada implica a dominância da ordem cronológica, 
obedecendo o reatar dos factos à sucessão dos dias"68. Este facto obrigará 
a uma forte coerência no tratamento do tempo e da informação que o 
"diário" proporciona. 

Se, as "memórias" contam do passado, o "diário" fá-lo do "presente" 
ou dum pretérito recente, (sempre partindo de um presente de escrita) numa 
abertura total ao futuro69, o que poderá levantar problemas de 
verosimilhança narrativa. Esta no, entanto, é um dado imprescindível da 
qual depende a "credibilidade" do que nos é dito. Segundo Oscar Tacca "A 
verosimilhança narrativa entrou, curiosamente, por duas vias diferentes: por 
um lado, em direcção à narração em si, em direcção à acentuação do 
carácter verbalista e referencial do "enunciado"; por outro, em direcção à 
narração visível e aparente, em direcção à acentuação da implicação 
transcendente da "enunciação (...) [no segundo caso] a obra (...) é o 

67 Tacca. Oscar, As Vozes do Romance. Coimbra. Almedina. 1983. p. 109 
68 Rocha. Clara. op. cit, p.32 
69 Cf Rousset. Jean. "Le journal intime, texte sans destinataire?" in Poétique 56. Pans. Seuil. 
Novembre. 1983. p. 435 
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resultado de um acto consciente e ostensivo (...) e há aqui uma forte 
unidade entre pensar, fazer e 'registar'. "70. 

A "unidade entre pensar, fazer e registar" é assumida e manifestada 
por um estilo aparentemente pouco elaborado, pouco discursivo, "sem 
cerimónia" no registo de um quotidiano que, por vezes, se manifesta bem 
superficial e monótono. Para além destas, outras características formais 
definem este género de escrita: a descontinuidade e o fragmentarismo. 
Estas últimas marcas, que nos poderiam fazer pensar numa certa 
"anarquia" narrativa, são consequência e estão submetidas a uma condição 
imperativa - "La loi de Blanchot": "Le journal intime qui paraît si dégagé des 
formes, si docile aux mouvements de la vie et capable de toutes les libertés, 
puisque pensées, rêves, fictions, commentaires de soi-même, événements, 
importants, insignifiants, tout y convient, dans l'ordre et le désordre qu'on 
veut, est soumis à une clause d'apparence légère, mais redoutable: il doit 
respecter le calendrier. C'est là le pacte qu'il signe.Le calendrier est son 
démon, l'inspirateur, le compositeur, le provocateur et le gardien."71 . 

Este "pacto cronológico" implica uma redacção diária que "agarra" a 
vida e o pensamento do "eu" no seu quotidiano. Assim, como consequência, 
a já referida fragmentação que segundo Jean Rousset", (...) est la fatalité du 
genre (...) elle interdit du rédacteur de se comporter en "auteur", au sens de 
maître et organisateur du récit."72. O autor e o seu texto estão fatalmente 
dependentes do tempo que tudo submete (o que não quer dizer que o diário 
não seja interrompido para, mais tarde, ser retomado). Ao admitir esta 
condição, o diarista conforma-se com a possível "insignificância" da sua 
escrita.É o preço a pagar pela fuga ao silêncio, ao (auto) esquecimento ou 
ao perigo da Escrita. O diário pode, pois, apresentar-se como salvação: "(...) 
on écrit pour sauver l'écriture, pour sauver sa vie par l'écriture, (...) et alors 
l'on écrit pour ne pas se perdre dans la pauvreté des jours (...), pour ne pas 
se perdre dans cette épreuve qu'est l'art, qu'est l'exigence sans limite de 

l'art."73. 
"Ecrites pour soi, dans la clandestinité, les pages journalières 

excluent le regard d'autrui"74. Esta afirmação que pode ser tomada como 
verdadeira, numa primeira instância e que está conforme um projecto inicial, 
deixando transparecer uma atitude narcisista, implica também desde a 
primeira hora uma dualidade que, a breve trecho, se transforma numa 

70 Tacca. Oscar, op. cit, p. 120 
71 Blanchot. Maurice. Le Livre à Venir. Paris. Gallimard. 1959. p. 271 
72 Rousset. Jean, op. cit. p. 436 
73 Blanchot. Maurice, op. cit. p. 275 
74 Rousset, Jean, op. cit. p. 437 
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pluralidade, dado que, ao ser publicado, o diário, pressupõe uma abertura 
que transforma um (pseudo) monólogo em diálogo. 

A auto-destinação inicial é aparente dado que o próprio escritor do 
diário se transforma de imediato em leitor: "(...) le diariste est quelqu'un qui 
se relit, qui prévoit de se relire, soit pour "se comparer à lui-même en divers 
temps (...) une conduite sistemátique qui lui sert à renouer avec ïui'-même, 
à rétablir la continuité perdu, à constater aussi ses redites, ses résolutions 
non tenues (...) elle est propre d'un narcisisme présumé qui se fait un miroir 
de son texte; s'écrire, se relire sont ici des opérations complémentaires."75. 

Por outro lado, a presença de destinatários é algo que faz parte de 
muitos diários, o que é mais um "fingimento" por parte do diarista dado que, 
mais uma vez, se afirma a duplicidade da escrita íntima: ao escrever para 
outro é para si que escreve. Desse modo e, por isso, "Le diariste trie, élimine 
de toute façon" na consecução do seu projecto: "s'il s'écrit, ce n'est pas pour 
s'apprendre ce qu'il connaît déjà, mais pour se découvrir en écrivant."76 . O 
possível "nós" é, portanto, uma extensão do "eu" e vice-versa o que faz do 
diário um momento privilegiado da comunicação de um "ser" que se volta 
para si mesmo, deixando transparecer a consciência dividida e 
descentralizada do sujeito da escrita. 

Os leitores de diários começam por ser os seus autores, no acto 
(falhado?) de se (nos) dar conta do "correr" das suas vidas enquanto 
decorrem. Pela sua "incompletude" e "imperfeição" mas também pela sua 
"autenticidade" podemos afirmar com Blanchot: "Ceux qui s'en rendent 
compte et peu à peu reconnaissent qu'ils ne peuvent pas se connaître, mais 
seulement se transformer et se détruire, et qui poursuivent cet étrange 
combat où ils se sentent attirés hors d'eux-mêmes, dans un lieu où ils n'ont 
cependant pas accès, nous ont laissé, selon leurs forces, des fragments, 
d'ailleurs parfois impersonnels, que l'on peut préférer à toute autre 
oeuvre."77 . 

"(...) Le fictif et le non-fictif puissent s'assimiler sans difficulté (...)"78 

neste género de texto dado que, como refere Eric Marty não há divergência 
fundamental, no plano da intencionalidade, entre o objecto presentificante 
do diário e a consciência possibilizante na ficção pois que o presente 
reescrito é-o no modo do não-ser que é, sendo. 

75 Idem. Ibidem, p. 438 
7 6 Idem. Ibidem, p. 440 
7» MÏÏhv°EricP.'"La'première fiction d'André Gide". Poétique 72. Paris. Seuil. Novembre. 1987 p. 
466 
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Ao depender da cronologia, o diário pode apropriar-se dela e 
transformá-la: "Utiliser un journal fictif, ce n'est pas se saisir d'une forme 
d'écriture qui habituellement s'insère dans le donné naturel du monde réel 
pour lui insuffler des contenus imaginaires, c'est d'abord transformer ce que 
sa structure doit précisément au donné naturel: soit la structure calendaire et 
la linéarité orientée de sa chronologie (...)"

79 ■ 
Ficção e não-ficção entrelaçam-se neste género de literatura 

autobiográfica o que não deixa de comportar riscos para a constituição do 
"eu" que (se) escreve pois o sujeito é contaminado, em simultâneo, pelo 
"modo possível" e cercado por referências exteriores. A ambiguidade 
acentua-se. 

Por outro lado, a ficção (do real? do possível?) autonomiza-se. "Dans 
la fiction, le possible ne fonctionne pas sur le mécanisme simple du "comme 
si" (régime du fantasme), il devient une structure et un monde particulier. La 
fiction en ce sens n'est pas vécu psychique mais un monde (...). un monde 
imaginée qui n'est plus corrélatif au vécu de l'auteur; la fiction est le moyen 
de donner à l'imaginaire cette permanence, cette indépendance, cette 
objectivité d'un monde particulier qui, une fois constitué, acquiert une fatale 
autonomie (...)"

 80
, constituindo, assim, um modo privilegiado de 

questionamento do sujeito. 
Maria Alzira Seixo in a A Palavra do Romance, aponta as 

fragilidades e possibilidades do diário como manifestação de prática 
literária, sintetizando:" (...) o diário, fundamentalmente reportado ao eu, é o 
lugar da mais evidente indecisão literária onde justamente o narrador se 
procura enquanto imagem pessoal; susceptível de prender-se nas malhas 
que a fluidez do tempo sempre vai criando e constituindo-se como objecto 
de uma escrita que é ela aqui o próprio objecto também e donde deriva o 
incessante desdobramento subjectivo quase reificado que nele se pratica; 
mas o perigo da não ficção abrange ambos (...) sugerindo uma "verdade" 
que, aglutinando-se com a palavra para formar corpo literário abre um 
campo de vulnerável exposição do autor, do texto e da linguagem 
(atravessada pela coloquialidade da comunicação quotidiana), numa 
fragilidade material que atalha a normalmente aceite resistência da arte e 
por isso lhe dá uma inocência nova, afinal e muito possivelmente marca 
dum sentido eficaz de renovação."

81 . 

79 Idem. Ibidem, p. 470 
80 Idem. Ibidem, p. 473 
81 Seixo. Maria Alzira. A Palavra do Romance. Lisboa. Livros Horizonte. 1986. pp 167-168 
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Em Les écritures du moi, Gusdorf faz o confronto entre 
Autobiografia e Diário e aponta, como primeira característica distintiva, a 
oposição "livro aberto/livro fechado" intimamente associada ao projecto de 
cada uma das escritas e do sujeito que as opera: "Une autobiographie est 
un livre refermé: animé par un projet de totalité, qu'il s'agisse d'une vie 
entière ou d'une tranche de vie, elle prétend arrêter les comptes (...) Le 
journal intime est un livre ouvert. Il commence n'importe quand il finit 
n'importe quand, et peut s'interrompre à volonté pour un temps plus ou 
moins long. Ni voeux perpétuels, ni engagement totalitaire; la pratique est 
d'une grande souplesse, en l'absence d'un cadre global à remplir. Les 
écritures du journal se présentent comme une suite d'instantanés, égrenés 
dans la durée."82. 

A forma como o sujeito expõe e se expõe assume características 
diferentes,isto é, as escalas em que se integra não são as mesmas. No 
diário, o "eu" apresenta-se "en miettes", a unidade vai-se construindo no 
seguimento dos dias e das páginas com e pela garantia da escrita - escrita 
em situação no (con)texto de uma vida que dialoga consigo própria na 
tentativa de se procurar. Daí a sua metodologia: "La méthodologie du 
journal est excentrique; elle se satisfait de la perpétuelle digression, qui 
prend la tangent à tout moment, dérapant au seuil des questions 
fondamentales, évoquées au passage,aussitôt abandonnées au gré des 
humeurs du moment."83. 

A autobiografia exprime os ritmos de uma vida, com os seus 
momentos de sincretismo ou de alternância onde uma unidade se anuncia 
e denuncia em função de uma verdade que rege a própria escrita: "La 
pratique du journal assure aux écritures du moi une vertu d'insouciance. 
L'auteur a le temps de prendre son temps, grâce à de constants reports et 
détais. L'autobiographie engage son auteur sur la voie d'un bilan réalisé 
une fois pour toutes; la procédure qui arrête les comptes est d'une gravité 
certaine. Le journal ne s'ocuppe pas de la somme, mais plutôt du reste, -
des restes éparpillés sur le chemin des jours. Il pratique une logique de 
l'alternance, de la discontinuité qui ne s'impose pas de réduire les 
contradictions, alors que l'autobiographie présuppose une logique de 
l'identité. (,..)"84. 

A temporalidade e o modo como o sujeito a encara e dela faz uso ou 
por ela é usado, difere nos dois registos o que, evidentemente, condiciona a 

82 Gusdorf. Georges. Les écritures du Moi. p. 317 
83 Ibidem 
84 Idem. Ibidem, p. 318 
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redacção de um e outro. Passado, presente e futuro, são assumidos de 
maneira diferente: "(...) l'écriture du journal est caractérisée par le caractère 
propre du temps selon elle s'inscrit. L'autobiographie connaissant le mot de 
la fin, ou plutôt le point d'arrivée de son entreprise, écrit à contretemps; le fil 
de l'histoire est prédestiné par l'aboutissement déjà acquis, ce qui impose 
une selection rejetant comme inutiles les ouvertures sans suite, les 
possibilités qui ne s'accompliront pas. Tout ce potentiel, cet irréel du 
présent, ce futur éventuel s'écrit au jour le jour dans le journal, au bénéfice 
de l'ignorance de ce qui va suivre. Cette temporalité en puissance sera 
naturellement réssorbée dans l'autobiographie, en vertu da la 
prédominance acquise du réel sur l'éventuel (...) le journal intime enregistre 
les écritures éphémères qui ne figureront pas dans l'autobiographie, bâtie à 
force d'oublis et d'ingratitudes autant que de souvenirs. Il épelle, jour après 
jour la suite des présents de la vie; et sans doute faut-il admettre un 
décalage temporel entre l'événement et sa commémoration dans le journal. 
Mais le décalage horaire du journal, passé immédiat, conserve le 
frémissement de l'expérience vécue, alors que l'autobiographie met en 
perspective un passé à longue échéance sur le mode du révolu; le 
rédacteur du journal ne connaît pas la fin de l'histoire; son présent est 
chargé d'espérances et d'anxiétés, de pressentiments, présent vécu, gonflé 
d'instances contracditoires, selon le sens de la marche, alors que 
l'autobiographie annonce le révolu, toujours tenté de le constituer en forme 
de destin (...)"85. 

O individuo está, assim, implicado em ritmos de tempos modelados 
quer pelo quotidiano quer pelas lembranças ou projectos e o seu "eu" não 
será o mesmo, variando com estas vertentes temporais. A sua acção 
dependerá dos diferentes regimes em que se insere e as finalidades que 
pretende atingir. O diário acompanha o quotidiano, donde o aspecto 
repetitivo que pode, por vezes, apresentar, o seu andamento monótono e o 
carácter de "obra menor" que lhe advém da sua (aparente) superficialidade. 

O "eu" que redige um diário pretende fixar os pequenos "nadas" que 
lhe ficam de memória, ao contrário da entidade autobiográfica que se 
distancia de si própria, seleccionando os elementos compatíveis com um 
projecto existencial: "L'autobiographie implique un rémodelage d'ensemble 
de l'image de soi à partir des donnés brutes du souvenir. Le journal n'est 
pas soumis à une telle discipline; il note la vie à l'état brut, dans ses variétés 
et ses contradictions, dans le démenti incessant des humeurs. (...) Lorsqu'on 

Idem. Ibidem, pp. 318-319 
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vit sa vie au jour le jour, les propostions de l'événement sont différentes de 
celles qu'il revêt dans une considération à la longue échéance. Celle-ci fait 
prédominer l'exigence d'unité et de conformité ; le journal intime se contente 
de mettre em mémoire l'existence à la petite semaine, ou même à la demi-
-journée; il s'accomode des piétenements sur place et des répétitions. 
L'autobiographie a horreur du vide; le journal admet les instants, bons ou 
mauvais qui, sans lui, auraient disparu sans qu'il en reste rien."86 . 

Gusdorf chama a atenção para o lado espontâneo e descuidado do 
diário, para a sua (aparente) desordem justificando estas características 
como sendo consequência da exposição da realidade humana no seu 
estado nativo. Assim, a verdade que veicula será sempre "fragmentária", 
apresentada aos "bocados", muitas vezes, até, contraditória relativamente a 
outras, também, asseguradas (o que não será defeito mas qualidade): "De 
par la forme et son fond, sa liberté de toujours reprendre l'initiative sans être 
liée par un projet, par une parole donnée , le journal se situe dans le 
domaine de l'écriture fragmentaire. Le fragment expose une vérité en pièces 
détachées, non pas sous l'invocation de la totalité et de la cohérence, mais 
à titre d'initiation ou de fulguration; (...) L'ordre impérial du système 
manifeste une vérité dans le désordre, un éclat arraché à la vérité totale, le 
petit grain d'une présence d'esprit qui se suffit à elle-même, vérité dans 
l'instant, miniaturisée."87. 

O sujeito do diário sabe que a verdade total lhe não pertence, por 
isso, se contenta com anotar as suas impressões que eventualmente, 
poderão conter parcelas de verdade. São elas, em conjunto que 
constituirão o seu texto - texto que é uma fatia da verdade da qual o sujeito 
faz parte e da qual não é responsável, na totalidade: " Le rédacteur du 
Journal intime, témoin de sa propre vie, des vicissitudes de sa conscience et 
de celles des situations dans lesquelles il se trouve impliqué, fait oeuvre 
créatice en constituant un monde à sa ressemblance et selon l'inspiration de 
cette faculté organisatrice qui préside à la mise en ordre du monde dans 
lequel nous vivons."88 . "Oeuvre créatice" - écriture créatice", o diário é 
marcado por um estilo pessoal. Pela escrita transubstancia-se o vivido, a 
realidade. Esta escrita não é o espelho de um espaço anterior e interior do 
sujeito mas ela própria propõe e produz sentidos que o sujeito regista e 
tenta analisar - o (não) sentido do "eu" - "L'écriture du moi se lance dans la 
vaine poursuite d'une réalité impossible à atteindre, la consistence de l'écrit 

86 Idem, Ibidem, p. 324 
87 Idem. Ibidem, p. 328 
88 Idem. Ibidem, p. 332 
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se trouvant en désaccord avec la fugacité, la précarité de l'ordre mental. Les 
arabesques de l'écrivain ne dessinent que le sillage d'une absence, on a 
beau essayer de la saisir à la dérobée, la présence de l'esprit ne se laisse 
fixer qu'au passé, on croit l'enregistrer, elle est déjà ailleurs, plus loin, avide 
de démenti et de non coincidence."89 . 

Esta distância parece não se verificar na autobiografia, dado que, 
como já foi referido, realisada a partir de um ponto determinado (o de o fim 
de um percurso) ela postula a identidade do "Je" e do Moi" que, aqui, se 
colectivizam. Assim, todas as distâncias serão eliminadas apresentando-se 
o texto como o administrador da verdade. 

Segurança aparente, falso conhecimento. Primeiro, porque a escrita 
do eu não é simples registo de uma realidade anterior mas é, ela própria, 
realidade de uma realidade praticada por um sujeito que da primeira faz 
uma selecção de factos em vista de um futuro. Assim todo o registo é já 
interpretação e auto-interpretação. Depois o "Eu" que de si próprio fala, fá-lo 
com uma linguagem que não é própria mas comum: "L'écriture du moi, 
astreinte à l'usage du langage, impose une conduite du détour; pour avoir 
accès à moi-même, je suis obligé d'avoir recours au langage de tout le 
monde, et donc, comme en certains cauchemars, je m'éloigne 
invinciblement de cette coincidence que je recherche, au moment même où 
je crois y parvenir."90. A constatação da impossibilidade do pleno acesso ao 
"Eu" não faz parar o sujeito da escrita, mas permanecer na teimosa procura 
de si mesmo. Ao contrário, aceder completamente ao "segredo" é que seria 
auto-destruir-se, dissolver-se, silenciar-se : "L'exigence de la quête de soi 
dans son constant report assure le maintien de la tension existentielle, qui 
donne à la présence au monde et à soi-même la plénitude de son relief..."91 

À verdade de uma existência não se acede de uma vez por todas, mas o 
conhecimento do "eu" é uma perspectiva aberta, busca sempre recomeçada 
e insatisfeita. 

A constatação dos limites leva o "historiador" de si mesmo a procurar 
outros caminhos - os da ficcionalidade. Gusdorf dá como exemplo desta 
atitude o de Julien Green, o qual "praticant avec assiduité le journal intime et 
l'autobiographie, en vient à considérer que la création romanesque est pour 
lui le moyen le plus fidèle pour exprimer sa vérité, pour dire ce que son 
journal le plus intime ne parvient pas à manifester."92 . A ficção será, 

89 Idem, Ibidem, p. 335 
9 0 Idem, Ibidem, p. 349 
91 Idem, Ibidem, p. 352 
9 2 Idem, Ibidem, p. 382 
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portanto, o meio mais eficaz de aceder ao mais profundo do "eu" (do "nós"), 
- o redactor do diário ou da autobiografia transformar-se-á em "contador", 
procedendo a uma "miscigenação" de "eu(s)'\ de objectividades e de 
subjectividades, criando, uma outra e mais real realidade. É o "Quanto mais 
poético, mais verdadeiro" de Novalis ou "Tout ce qu'on invente est vrai" de 
Flaubert. Assim "(...) le souvenir du passé vécu s'ordonne selon les 
interférences du remémoré en son objectivité abstraite et de l'imaginaire 
concret, sans que puisse être établie avec précision la dissociation des deux 
ordres(...)"93. Sendo o homem um animal simbólico, "(...) La vérité objective 
des faits n'épuise pas le sens du réel, constitué aussi par la vérité des 
significations, qui autorise un droit de reprise et comme l'exercice d'une 
liberté de l'individu par rapport aux circonstances et aux situations dans 
lesquels il se trouve pris."94. 

A escrita do "eu" favorecendo um recuo em relação ao 
"acontecimento", propõe um escape à pseudo-objectividade do sentido, 
estabelecendo um "movimento do "eu" superficial ao profundo", no desejo, 
que toda a escrita intima projecta, de adequar o "eu", numa tentativa de 
decifração do enigma e sobretudo de aceitação de si, de reconciliação. 

Desejo e proposta não realizáveis dado que "Les écritures du moi (...) 
ne permettent pas d'espérer la communication parfaite, la transparence de 
soi à soi". A sua função, a sua missão será outra: "(...) elles inscrivent sur le 
papier la signature d'un être mortel qui ambitionne d'assurer sa 
survivance."95 Será, portanto, a escrita do anseio de permanência ainda 
quando dizendo da ausência do sujeito que "(...) s'efforce de combler le 
décalage et le démenti de l'un à l'autre, dans le désir d'exorciser son propre 
démon. Assim, "Son récit de vie, bilan en fin d'exercice, son journal, 
comptabilité au jour la journée, proposent la récapitulation de l'unité 
acquise, ou la tentative d'une recherche d'unité, mais toujours sur le mode 
du 'Il était une fois....' je fus, donc je suis; je suis donc j'existerai au de-là de 
moi-même, lorsque je n'existerai plus."96. 

93 Idem. Ibidem, p. 383 
9 4 Ibidem 
95 Idem. Ibidem, p. 405 
96 Idem. Ibidem, p. 420 
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5 - Romance 

"Era uma vez..." 
E estamos no reino da não-convenção, isto é, da ficção. - "écrire 

serait se prendre dans le réseau de ses doubles, de ses fictions."97, num 
espaço e tempo situados e datados não já no comum passado, presente ou 
futuro, mas num tempo e lugar do irrealizável - possível, onde as "regras" 
não existem ou se sim, são outras, de diferente natureza e significação, 
sentido e valor. 

Ao entrar nesse espaço-tempo não convencional a primeira questão 
que se coloca será a que Gérard Genette tratou in Fiction et diction - os 
possíveis diferentes " comportamentos dos "récit factuel" e "récit fictionnel" 
em relação à "história" que relatam. O mesmo autor conclui pelas trocas 
recíprocas entre os dois tipos de narrativa, o que põe em causa a hipótese 
de uma radical oposição entre as definições de ficção e não ficção: "Si l'on 
considère les pratiques réelles, on doit admette qu'il n'existe ni fiction pure 
ni histoire si rigoureuse qu'elle s'abstienne de toute 'mise en intrigue' et de 
tout procédé romanesque; que les deux régimes ne sont donc pas aussi 
éloignés l'un de l'autre, ni, chacun de son coté, aussi homogènes qu'on 
peut le suppose à distance (...)"98. 

Se por um lado, a ficção "vive" do que a realidade lhe proporciona, 
por outro, esta socorre-se da primeira para se (re)organizar, em termos 
retrospectivos e prospectivos. A literatura será, portanto, como refere Paul 
Ricoeur "un vaste laboratoire pour des expériences de pensée (...)"" onde 
se consideram as ficções como "variations imaginatives autour d'un 
invariant, la condition corporelle vécue comme médiation existentielle entre 
soi et le monde"100, se verifica que "L'être-affecté sur le mode fictif 
s'incorpore (...) à l'être-affecté du soi sur le mode 'réel'101 e se conclui que 
"(...) récit littéraire et histoires de vie loin de s'exclure, se complètent, en 
dépit ou à la faveur de leur contraste."102. 

Aqui se aceita como válida e plausível a seguinte proposição: " A arte 
não chega, a vida não chega, mas talvez as duas, como vasos 
comunicantes, possam testemunhar da condição humana."103 

9 7 Mourey. Jean-Pierre, Poétique 63, p. 324 
9 8 Genette. Gérard. Fiction et diction, Paris, Seuil. 1991, p. 92 
9 9 Ricoeur, Paul. op. cit. p. 188 
100 Idem, Ibidem, p. 178 
101 Idem. Ibidem, p. 381 
102 Idem. Ibidem, p. 193 
103 Eminescu, Roxana, Novas Coordenadas no Romance Português, Lisboa, Biblioteca 
Breve. vol. 74. 1983. p. 114 
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É próprio da condição humana viver desta e nesta duplicidade, isto é, 
entre dois sistemas de comunicação: "(...) celui de la vie réelle, tel qu'il 
fonctionne dans nos sociétés, où l'on a un nom, des responsabilités, où des 
relations entre les individus sont régis par des lois, et les infractions 
examinées par des tribunaux qui cherchent à établir la vérité avant de 
trancher selon la justice, et celui de la littérature de fiction où lecteurs et 
auteurs, d'un comum accord, consomment et produisent des récits qui ne 
sont nullement à prendre au pied de la lettre, et qui échappent à la 
distinction entre mensonge et vérité."104 

Casos há, no entanto, que complicam este estado de coisas, aceite e 
convencionado: o dos textos de ficção em que o leitor suspeita da 
identidade entre autor e personagem, como acontece com o romance 
(autobiográfico ou não). Lejeune chamou a atenção para este facto105 ou 
para os textos que se apresentam ambiguamente como autobiografias 
romanceadas. Neste caso onde a fronterira entre o factual e ficcionado? 
Clara Rocha, na linha de Gusdorf, de Genette e de Lejeune em Moi aussi, 
considera que "Nem sempre a afirmação da identidade é um indicador 
seguro da autenticidade do narrado, nem sempre a subtitulação 
("autobiografia", "romance") é fiável, nem sempre a narrativa autobiográfica 
é reconstituição verídica de uma vida."106 . 

A atitude do leitor perante o texto que se apresenta como "récit de 
vie", em qualquer das suas formas, será, portanto, ou de suspeição e dúvida 
ou de consentimento da ilusão. É este último procedimento que acontece 
em todas as culturas desde sempre, quando um "contador" se dirige aos 
seus ouvintes. É o que se observa em certos países do Islão quando "(...) un 
dialogue s'établit d'abord entre le conteur et son auditoire: 

- Je vais vous dire un conte. 
A quoi les assistants infailliblement répondent: 
- Nâmoun! (Ce qui veut dire: bien entendu!) 
Le dialogue se poursuit: 
- Tout n'y est pas vrai. 
- Nâmoun! 
- Mais tout n'y est pas faux. 
- Nâmoun! 
Le conteur peut alors conter à sa guise et le public se taire. D'entrée 

de jeu, entente explicite entre tous: derrière le mensonge de la fiction, 

Lejeune. Philippe.Moi aussi. Paris Seuil. 1986. p. 69 
Cf Lejeune. Poétique 14. p. 159 
Rocha. Clara, op. cit. p.37 
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narrateur et auditeurs vont ensemble à la découverte d'une vérité 
cachée."107 

Um pacto se estabelece assim: "pacto de sonho". O mesmo contrato 
se institui quando se lê um romance. O leitor pactua com o autor, pois "(...) 
todo o mundo o sabe, mas há sempre na leitura, em graus diversos, um 
consentimento de ilusão. O género 'romance', poderia repetir o que Barthes 
faz dizer a toda a literatura: "Larvatus prodeo, adianto-me apontando a 
minha máscara com o dedo."108 . E se para traçar o seu disfarce o autor 
necessita de imaginação não deixa de ser verdade o que Kundera constata: 
"(...) a imaginação do leitor completa automaticamente a do autor"109 e o que 
afirma Butor: 

"(...) si le romancier publie son livre, cet exercice fondamental de son 
existence, c'est qu'il a absolutement besoin du lecteur pour le mener à bien, 
comme complice de sa constitution, comme personne, intelligence et regard. 

Certes, il est lui-même son propre lecteur, mais un lecteur insuffisant, 
qui gémit de son insuffisance et qui désire infiniment le complément d'un 
autrui et même d'un autrui inconnu."110 • 

O leitor, complemento do autor, entrará no universo deste 
activamente:"(...) Le lecteur n'est point pure passivité, mais qu'il reconstitue 
(...) une vision ou une aventure, en se servant lui aussi du materiel qui est à 
sa disposition, c'est-à-dire de sa propre mémoire, et que le rêve, auquel il 
parvient de la sorte, illumine ce qui lui manque."111 . Blanchot chama a 
atenção para o facto do leitor não ser ninguém determinado, não pertencer 
a nenhuma família, grupo, classe ou nação pré-estabelecidas, ressaltando a 
ideia de que: "Personne n'en fait partie [du public], et tout le monde lui 
appartient, et non seulement le monde humain, mais tous les mondes, toute 
chose et nulle chose: les autres."112. 

A união consuma-se com o objectivo último de encontrar a verdade 
expressa por palavras e com palavras que embora indefinidas ou falsas 
serão o caminho para a atingir: "Le lecteur et l'auteur participent, l'un à une 
entente neutre, l'autre à une parole neutre, qu'ils voudraient suspendre un 
instant pour faire place à une expresssion mieux entendue."113. 

Os caminhos para tentar atingir a verdade são múltiplos. A 
imaginação é o meio privilegiado para atingir esse fim. É com e por ela que 

107 R. Bourneuf e R. Ouellet, L'univers du Roman. Paris, P.U.F., 1975, p.77 
108 Tacca. Oscar, Op. cit. p. 49 
109 Kundera, Milan, A Arte do Romance, Lisboa. Publicações Dom Quixote, 1988. p. 49 
110 Butor, Michel, Essais sur le Roman, Paris, Gallimard, 1992, p. 17 
111 Idem. Ibidem, p. 74 
112 Blanchot, Maurice, op. cit. p. 360 
113 Idem. Ibidem, p. 361 
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o autor trabalha o texto onde se encontra e confronta a realidade comum 
com a "outra" que se vai construindo. O romance, como reconhece Butor, 
"(...) fiction mimant la vérité, est le lieu par excellence d'un tel travail (...)"114 

Na incessante busca da verdade o autor do romance "(...) recusa-se 
a ser "testemunha" objectiva , possuidora de uma verdade que simboliza 
pelo verbo, para escrever como leitor ou auditor que estrutura o seu texto 
mediante uma permutação de enunciados Outros (...). [Acontecendo, assim, 
que] "o Romance passar-se-á nesse espaço vazio; segundo esse trajecto 
irrepresentável que lida dois tipos de enunciados de "sujeitos" Diferentes e 
Irredutíveis."115. 

O romance será, por isso, o texto que preenche um "vazio" na 
tentativa de encontrar a Plenitude por parte de um sujeito (autor e/ou leitor), 
transformando-se e transformando os outros (textos). 

Maria Alzira Seixo, na linha de Julia Kristeva, define o que entende 
por romance: "(...) uma organização discursiva que procede à articulação 
serial de uma funcionalidade estritamente narrativa com conjuntos indiciais 
que, praticando rupturas e possibilidades de irradiação significante no 
relato, o abrem às potencialidades textuais. Essa articulação que é o signo 
básico da forma romanesca, implica-se semanticamente no percurso físico 
da aventura e na deambulação anímica do herói problemático que se 
figuram, no plano do significante, pela travessia de um processo de 
transformação que é no fundo a natureza elementar e geral de todo o 
romanesco."116. 

A "deambulação" procurará como termo a "verdade" mas a do e no 
romance. A "verdade" da produtividade textual não pode ser provada nem 
verificada, e isso significa que a produtividade textual pertence a um 
domínio diferente do domínio do verosímil. "A 'verdade' ou pertinência, da 
prática escriturai é de outra ordem; é indecidível (não-demonstrável, não-
verificável) e consiste na realização do gesto produtivo, isto é, do trajecto 
escriturai que se faz e se destrói a si próprio no processo de 
relacionamento de termos opostos ou contraditórios."117 

Kundera reflectindo sobre a verdade no romance afirma o mesmo 
que Kristeva pois para este autor "(...) o mundo baseado numa única 
Verdade e o mundo ambíguo e relativo do romance são, cada um deles, 
feitos de uma matéria totalmente diferente. A verdade totalitária exclui a 

114 Butor. Michel, op. cit, p. I l l 
115 Kristeva. Júlia, O Texto do Romance. Lisboa. Livros Horizonte. 1984. pp. 50-51 
116 Seixo, Maria Alzira, op. cit. p. 21 
117 Kristeva. Júlia. op. cit. p. 76 



37 

relatividade, a dúvida, a interrogação e não pode pois conciliar-se com (...) o 
'espírito do romance.' "118 . Divulgando a sua visão sobre "A Arte do 
Romance" o mesmo autor, ao falar dos "quatros apelos aos quais [é] 
particularmente sensível" afirma que "(...) o romance é o lugar onde a 
imaginação pode explodir como num sonho e que o romance pode libertar-
-se do imperativo aparentemente inelutável da verosimilhança"119 - o apelo 
do sonho. Sendo assim no romance nada é definitivo e tudo é jogo e 
hipótese. Daí que a interrogação se oponha ao dogma e seja a essência do 
romance. O "real" confronta-se com o sonho para que o "romancista [que] 
não é nem um historiador nem um profeta: [mas] é um explorador da 
existência"120 construa o texto onde esta se apresenta como "(...) o campo 
das possibilidade humanas (...)"121 . 

Ironicamente, autor e leitor do romance vêem-se privados de certezas 
e definições, e pelo contrário, sentem "pertencer" a um (...) território onde 
ninguém é possuidor da verdade (...) mas onde todos têm o direito de serem 
compreendidos(...)122. 

Oscar Tacca dissertando sobre a preocupação de verosimilhança 
nos romances a que denomina de "autor-transcritor" afirma: "Em rigor, o 
romance nunca é verosímil: finge verosimilhança. O romance do transcritor, 
portanto, finge que finge. Ou melhor dizendo, a sua verdadeira proposta 
seria: vamos fingir que isto (que lemos) não é fingimento (mas sim 
"documento") (...) o que o autor-transcritor propõe ao leitor não é a 
realidade, mas (como dizia Barthes) um "efeito de realidade'. Enfim, 
nenhuma definição conviria mais ao romance de autor-transcritor do que 
aquela que Julia Kristeva aplica à verosimilhança em geral: 'O verosímil, 
sem ser verdadeiro, seria o discurso que se assemelha ao discurso que se 
assemelha ao real.' Este duplo jogo é a própria imagem da convenção 
narrativa. O leitor não se engana. O seu consentimento, tal como a sua 
lucidez, são indispensáveis à consumação da ficção."123 É o "apelo do jogo" 
ou o "Nâmoun!" sem o qual não há "romance" e sem o qual a "vida" de todos 
e de cada um se tornaria algo de, ainda mais, limitado. 

Ainda que o romancista apresente acontecimentos da realidade 
envolvente, estes ao passarem de uma "vida" para a outra ( a de "papel") 
sofrem um processo de transformação e transubstanciação de maneira que 

118 Kundera. Milan, op. cit. p. 27 
119 Idem, Ibidem, p. 29. Os outros "apelos" são o "Apelo do jogo; o Apelo do pensamento" e o 
"Apelo do tempo", pp. 29-30 
120 Idem, Ibidem, p. 60 
121 Idem, Ibidem, p. 58 
, 2 2 Idem. Ibidem, p. 182 
123 Tacca, Oscar. op. cit. p. 60 
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"La différence entre les événements du roman et ceux de la vie, ce n'est pas 
seulement qu'il nous est possible de vérifier les uns, tandis que les autres, 
nous ne pouvons les atteindre qu'à travers le texte qui les suscite. Ils sont 
aussi, pour prendre l'expression courante, plus 'intéressants' que les réels. 
L'émergence de ces fictions correspond à un besoin, remplit une fonction. 
Les personnages imaginaires comblent des vides de la réalité et nous 
éclairent sur celle-ci ."124. 

Temos, então, no romance uma realidade segunda que nos dará 
uma outra (melhor) imagem do mundo e do eu. Uma imagem que é 
sobretudo a da nossa impossibilidade de chegar a si e aos outros de modo 
absoluto. Kundera ao falar dessa "imagem" assegura: "Chega o momento 
em que a imagem da nossa vida se separa da vida em si, se torna 
independente, e, aos poucos, começa a dominar-nos (...) compreendi que 
essa imagem (por pouco parecida que fosse) era infinitamente mais real do 
que eu próprio; que não era de modo algum a minha sombra, mas que eu é 
que era a sombra da minha imagem; que não era de modo algum possível 
acusá-la de não se parecer comigo, mas que eu é que era o culpado dessa 
dissemelhança..."125 . A ambiguidade poderá ser, pois, a característica de 
quem (se) reflecte no romance e daí a "verdade" permanecer sempre 
escondida e impronunciável. 

Depois do referido sobre as relações dúbias entre romance-verdade 
e romance-realídade pode-se aderir às conclusões a que chegou Kundera 
nas suas reflexões: "O romance não examina a realidade mas sim a 
existência. E a existência não é o que se passou, a existência é o campo de 
possibilidades humanas, tudo o que o homem pode vir a ser, tudo aquilo de 
que ele é capaz. Os romancistas elaboram 'o mapa da existência' ao 
descobrirem esta ou aquela possibilidade humana."126; "O romance não é 
uma confissão do autor, mas uma exploração do que é a vida humana na 
armadilha em que se tornou o mundo."127; "(...) todo o romance não é senão 
uma longa interrogação"128; "O romance é uma meditação sobre a existência 
vista através de personagens imaginárias"129; "(...) Um romance não é 
senão, parece-me, uma longa busca de algumas definições fugidias"130 e 
"Romance: A grande forma da prosa em que o autor, através dos ego 

l"4 Butor, Michel, op. cit. p. 11 
125 Kundera, Milan, op. cit, pp. 146-147 
126 Idem, Ibidem, p. 58 
127 Idem. Ibidem, p. 41 
128 Idem. Ibidem, p. 46 
129 Idem, Ibidem, p. 102 
130 Idem. Ibidem, p. 146 
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experimentais (personagens), examina até ao fim alguns grandes temas da 
existência."131 . 

Destas "definições" destacam-se alguns conceitos que são inerentes 
ao género: autor, personagens e existência aos quais se ligam 
implicitamente os de leitor, narrador, tempo e espaço (a "realidade") que 
intrinsecamente se inserem, ou melhor, constituem o próprio romance. 
Destas categorias ou para as concretizar, na e pela escrita, ressalta a 
problemática do uso das pessoas do verbo. 

Butor relembra que abordar a matéria romanesca implica dois 
movimentos: um vertical para esclarecer as relações do romance com o seu 
autor, o seu leitor e o meio do qual surge e um horizontal em que se têm em 
conta as relações das personagens que constituem essa matéria e a 
interioridade das mesmas. É então que se coloca a questão da "Pessoa" 
que definitivamente se deve dissociar da de um individuo físico para se 
interpretar como uma "função." O mesmo autor dá como exemplo do modo 
como se deve encarar o "eu" e "ele" (no singular e no plural) a análise que 
faz da obra de Proust: 

"Ainsi, le héros d'A la recherche du Temps Perdu, Marcel, 
s'exprime à la première personne, mais Proust lui-même insiste sur le fait 
que ce 'je' est un autre, et il nous donne comme argument péremptoire: 
'C'est un roman'. 

Chaque fois qu'il y a récit romanesque, les trois personnes du verbe 
sont obligatoirement en jeu: deux personnes réelles: l'auteur qui raconte 
l'histoire, qui correspondrait dans la conversation courante au 'je', le lecteur 
à qui on la raconte, le 'tu', et une personne fictive, le héros, celui dont on 
raconte l'histoire, le "il" (...)".132 

Reflectindo sobre esta terceira pessoa, a personagem, afirma: "(...) le 
romancier construit ses personnages (...) à partir des éléments de sa propre 
vie, que ses héros sont des masques par lesquels il se raconte et se rêve 
(...) [e] "Dans le roman, ce que l'on nous raconte, c'est donc aussi quelq'un 
qui se raconte et nous raconte. La prise de conscience d'un tel fait provoque 
un glissement de la narration de la troisième à la première personne."133. 

Ligando deste modo o "eu", o "tu" e o "ele", avança na sua reflexão: 
"On pourrait aller plus loin encore et montrer qu'à l'origine les personnes du 
singulier se détachent peu à peu sur le fond d'un pluriel indifférencié, qu'en 
fait le 'nous' est antérieur au 'je', que c'est 'nous' qui se divise en 'moi' et 

1 Idem. Ibidem, p. 167 
2 Butor, Michel, op. cit. p. 74 
3 Idem, Ibidem, pp 74-75 
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'vous'; le 'vous' en 'toi' et 'eux', etc."134 concluindo: "(...) dans le romans, les 
pronoms personnels employés sont toujours complexes, des associations 
des personnes simples de la conversation. Le 'je' du narrateur est 
évidemment la composition d'un 'Je' et d'un 'il', et il peut y avoir ainsi des 
architectures de pronoms, des superpositions, par exemple, de 'je' narratifs 
les uns au-dessus des autres, qui servent au romancier réel à détacher de 
lui ce qu'il raconte."135 

Chegados a este ponto da questão poderemos fazer a mesma 
pergunta de Tadié: afinal "Quem fala aqui?"136 e concluir com o mesmo 
quando cita Bakhtine que "(...) ao estudar as relações do romancista e das 
suas personagens, notara (...) que o autor devia transformar-se num outro 
relativamente a si próprio, ver-se com os olhos de um outro (...) [pois] o 
acontecimento estético exige, para se consumar 'dois participantes, 
pressupõe duas consciências que não coincidem' "137 ou mais radicalmente 
ainda, com Blanchot, quando adverte que "Il est toujours nécessaire de 
rappeler au romancier que ce n'est pas lui qui écrit son oeuvre, mais qu'elle 
se cherche à travers lui et que, si lucide qu'il désire être, il est livré a une 
experience qui le dépasse. Difficile et obscur mouvement, mais n'est - ce 
que le mouvement d'une conscience sur la liberté de laquelle il ne faut pas 
entreprendre? Et la voix qui parle dans un récit, est-ce toujours la voix d'une 
personne, une voix personnelle? N'est-ce pas d'abord, par l'alibi du II 
indifférent, une étrange voix neutre qui, comme celle du spectre de "Hamlet", 
erre de-ci de-là, parlant on ne sait d'où, comme à travers les interstices du 
temps qu'elle ne doit pas, cependant, détruire ni altérer?"138. 

Na eterna questão do "ser ou não ser" a única certeza talvez seja que 
a pessoa é sempre um imaginário vivido dado que, no romance, não é de 
imitação que se trata mas de produção. 

Se é evidente que a narrativa e portanto o romance, corresponde à 
necessidade ou desejo de "contar" pelo prazer da "história" é também claro 
que todas as categorais que o constituem só têm realidade num outro plano 
que é a "essência" do romance - o texto. Assim, a narrativa provoca 
sobretudo o prazer do discurso - composição do Mundo. 

Desta "composição" se têm ocupado críticos como os que temos 
vindo a citar (Butor, Kundera, Blanchot, Maria Alzira Seixo, Kristeva, etc) 
comparando-a à música, arquitectura, pintura, escultura. Como estas formas 

134 Idem, Ibidem, pp. 82-83 
135 Idem. Ibidem, p. 87 
136 Tadié. Jean-Yves, O Romance no século XX. Lisboa. Dom Quixote, 1992. p.l l 
137 Idem, Ibidem, p. 18 
138 Blanchot. Maurice, op. cit. p. 240 
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de arte o romance é Forma . Por exemplo, Kundera afirma: "o romancista 
não liga muito às suas ideias. É um descobridor que, tacteando, se esforça 
por desvendar um aspecto desconhecido da existência. Não está fascinado 
pela sua voz mas por uma forma que o persegue, e só as formas que 
correspondem às exigências do seu sonho fazem parte da sua obra (...)"139 e 
Butor realça que " (...) il est évident que la forme étant un principe de choix 
(et le style à cet égard apparaît comme un des aspects de la forme, étant la 
façon dont le détail même du langage se lie, ce qui préside au choix de tel 
mot ou de telle tournure plutôt que de telle autre), des formes nouvelles 
révéleront dans la réalité des choses nouvelles (...)"140. 

Desde a "origem", o romance se apresenta como construção, 
variando de "fundo" como polifonia - "Le roman par lettres du XVIII siècle 
nous montre déjà une polyphonie très claire d'aventures individuelles. Tous 
les grands romans du XIX siècle vont y ajouter une polyphonie de fonds 
sociaux."141. 

Ao dissertar sobre "A estrutura do romance" Tadié conclui: " (...) As 
revoluções literárias do século XX, longe de dimuirem as investigações 
arquitecturais incentivaram-nas. [e] Como a música, a literatura inscreve-se 
no tempo, portanto no movimento. A sua estrutura móvel, dinâmica opõe 
partes, lança um itinerário, põe no início da narrativa perguntas a que 
responde, que mais não seja pelo silêncio, e por fim, repete-se ou contradiz-
-se: agita-se no seu sentido como nas suas formas. Objecto que é um 
sujeito, o romance é um organismo vivo."142. 

Confrontando o romance com a produção lírica e o drama, Maria 
Alzira Seixo sintetiza as suas características e possibilidades referindo "Que 
a vocação do romance foi desde sempre (...) a da remissão para um espaço 
(individual, social, politico-económico, anímico, literário); que no romance 
acontece a mais perfeita realização da 'representação' literária (porque, ao 
contrário do lirismo, é polifónico; e porque, ao contrário do drama, 
'representa' a totalidade existencial sem necessidade de transferência do 
universo textual para outro tipo de 'universo' que no teatro é a cena); que o 
romance é uma forma exemplar de constituição do conhecimento em 
literatura (pela acumulação de registos discursivos que pode e consegue 
praticar, propriedade que só parcialmente pode ser assumida pelo lirismo e 
pelo drama) (,..)"143. 

139 Kundera, Milan, op. cit. p. 170 
140 Butor, Michel, op. cit p. 10 
141 Idem. Ibidem, p. 106 
142 Tadié, Jean-Yves. op. cit, pp. 84-85 
143 Seixo, Maria Alzira, op. cit. p. 70 
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Sendo "aventura da linguagem" e "mais do que espelho, (...) 
registo"144 de "conversação e de sub-conversação", de um "eu" que tentando 
ultrapassar os seus limites, traz à escrita a descoberta dessa 
impossibilidade, o romance é sempre uma viagem de descoberta. 

Para Kundera, "O romance que não descobre uma porção até então 
desconhecida da existência, é imoral. O conhecimento é a única moral do 
romance."145, mas o conhecimento, no romance, é não (só) ética mas 
estética - "(...) todos os aspectos da existência que o romance descobre, 
descobre-os como beleza. Os primeiros romancistas descobriram a 
aventura (...). [A] beleza, a última vitória possível do homem que já não tem 
esperança. Beleza na arte: luz subitamente feita do nunca-dito."146 - é esse o 
seu segredo. Um segredo que põe em causa toda a hierarquia de valores 
que a sociedade compõe, na tentativa de instauração de uma outra 
(secreta). E é por isso que o romance ( e o seu autor) não se apresenta 
como testemunha objectiva e tranquila de uma verdade que o verbo 
simboliza - esse foi o papel do registo épico: " A linguagem literária da 
modernidade, e portanto pós-mítica, [o romance] tanto no espaço interior do 
texto como no espaço dos textos, é um 'duplo' (...) no seu campo o 'um' (a 
definição, a 'verdade') não existe (...) é uma infinidade de acoplamentos e 
combinações."147 A "transformação" é, então, a marca da estrutura dialógica 
do texto - ser ambivalente, inseguro, de aventura, de amor e, por isso, a 
recusa do linear e a manifestação da polifonia (poligrafia). Assim, toda a 
afirmação de arquitectura perene (individual ou social) é apenas aparência 
- "Le roman est l'expression d'une société qui change (...) celle d'une 
société qui a conscience de changer."148 Assim, afirmando cada vez mais a 
sua "essência" e "existência", o romance confirma a sua ligação à história. 
Maria Alzira Seixo chama a atenção para o "carácter ambíguo" do termo 
"história" na sua relação com o Romance para concluir que "A prosa de 
ficção tem-se portanto desenvolvido em torno das coordenadas do mundo 
(...)" 149 - o que reafirma o seu carácter de abertura pois a obra de arte, 
nomeadamente o romance "(...) mesmo quando é forma acabada e 
'fechada' na sua perfeição de organismo exactamente calibrado, é 'aberta' 
pelo menos por poder ser interpretada de maneiras diferentes sem que seja 
alterada com isso a sua singularidade irredutível."150. 

144 Tacca. Oscar, op. cit, p. 17 
145 Kundera. Milan, op. cit. p. 18 
146 Idem. Ibidem, p. 143 
147 Kristeva. Julia, op. cit, p. 96 
148 Butor. Michel, op. cit, p. 99 
149 Seixo, Maria Alzira, op. cit. p. 161 
150 Tadié. Jean- Yves. op. cit. p. 109 (citando Umberto Eco) 
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Assim, o romance é sobretudo voz de um sujeito (singular, plural) que 
inserido no mundo procura conhecê-lo e transformá-lo pela beleza, 
constituindo um "universo" que se afirma tal como é, reclamando-se, de total 
liberdade para na sua esfera (simultaneamente fechada e infinita) 
possibilitar o encontro de oposições - aproximando dialecticamente o que a 
"razão" não poderia relacionar e igualar. 

"Surgido na própria origem do pensamento do signo e representante 
desse pensamento, o romance, é cúmplice e testemunha de tudo aquilo que 
hoje em dia simultaneamente fixa e desloca os limites da nossa razão. 
Sempre ambíguo, é ele o meio em que podem actuar, ao mesmo tempo, a 
consagração do pensamento expressivo (do símbolo ou do signo) e a 
'saída' (problemática) dessa expressividade mediante a infinita 
transformação dos significantes. Daí o seu interesse e a sua posição 
nevrálgica na nossa cultura."151 

O Romance, Hoje, é já a Palavra pela qual o Homem nos diz das 
suas " 'relações' (...) com a natureza, com o destino, as suas imagens, os 
seus sonhos, [e é] (...) também o riso escarninho, o contraste, a dúvida, a 
intimidade e a complexidade da vida."152 de que falava Virginia Woolf. 

151 Kristeva. Júlia, op. cit. p. 211 
152 Silva. Vitor Manuel de Aguiar e. Teoria da Literatura. Coimbra. Almedina. 4a edição. Volume 
I. 1982. p. 703 
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Il - O Estatuto do Sujeito nos Caminhos da Ficçáo: Da 
Autobiografia ao Romance. 

1. O Percurso Ondiniano: do "Eu" ao "Nós". 
A problemática da Enunciação. 

"Pas de monde sans un soi qui s'y trouve et s'y agit, pas de soi sans 
un monde praticable en quelque façon."1 . 

Esta afirmação de Paul Ricoeur remete-nos não só para a vivência 
que cada um tem do mundo, isto é, para a relação do "eu" com ele e 
consigo mesmo, mas também para a importância que o mundo e o "eu" têm 
respectiva e reversivelmente. E, também, por extensão, para o universo da 
"narrativa", nas suas diversas modalidades, como sendo um mundo que 
não poderá existir sem a conexão dos elementos que o constituem, aí se 
encontram e agem, pois como há uma identidade do "ser", há uma 
identidade da narrativa e dos "seres" aí gerados. À semelhança do criador, 
a criatura - a personagem - revela e exprime problemas de "formação" e 
"conformação" que são-no, também, da própria "intriga" onde se insere. 

É esta problemática suscitada que caracteriza a "identidade 
narrativa", quer no plano da personagem quer no da "mise en intrigue", 
configurando-a como "arte de composição". Os dois planos referidos só 
artificial e metodologicamente dissociados, são os produtos do "récit" e são 
produzidos por ele (tal como o mundo e o homem são causa e 
consequência um do outro). É o que diz o autor de Soi-même Comme un 
Autre quando afirma "Le récit construit l'identité du personnage qu'on peut 
appeller son identité narrative, en construisant celle de l'histoire racontée. 
C'est l'identité de l'histoire qui fait l'identité du personnage."2. 

Ao trabalhar a sua concepção de "identidade da personagem" este 
autor apoia-se e desenvolve conceitos como os de "ipséité", "mêmeté" e 
"altérité", conceitos que penso, de sobremaneira, operativos no estudo da 
obra de Ondina Braga, pois com eles ou através deles se pode esclarecer o 
sistema narrativo da autora. 

1 Ricoeur. Paul. op. cit. p. 360 
2 Idem. Ibidem, p. 175 
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O primeiro destes termos, "ipséité", aponta para a singularidade do 
sujeito, constatando a "diferença" que o distingue dos outros elementos do 
grupo. No entanto, a confirmação deste estado não é pacífica. Como diz o 
referido crítico "(...) l'attestation de l'ipséité est inséparable d'un exercice de 
'soupçon' "3, quer dizer, nunca o exercício de auto-existência e auto-
-suficiência no modo da "ipseidade" é apaziguador. A construção da 
identidade está submetida a forças exteriores que a breve trecho se 
interiorizam, passando a pertencer intrinsecamente ao "eu", de tal maneira 
que será um dos seus suportes - la "mêmeté". 

Assim, todo o individuo se define pela ambivalente e integradora 
pertença a dois pólos - o da "ipseidade" e o da "mesmidade". Por isso, o 
sujeito existe e no tempo se afirma como e por uma relação de relações, isto 
é, não deixando de se "pertencer" (cada um tem um corpo), só permanece 
pela integração num "todo" (fazendo corpo com outros corpos). 

Na narrativa, a personagem, segundo as mais diversas "variations 
imaginatives auxquelles le récit soumet cette identité"4, tem uma função 
"mediadora" entre os dois pólos das duas modalidades, confirmando a 
"ipseidade" na sua relação com a "mesmidade", segundo formas e aspectos 
impossíveis de enumerar e que vão desde a atestação da mais acentuada 
individualidade à inserção numa pluralidade da qual não se dissocia e 
donde, com dificuldade, sobressai ou se distingue. Assim, "L'identité 
narrative fait tenir ensemble les deux bouts de la chaîne: la permanence 
dans le temps du caractère et celle du maintien de soi"5 e, procedendo da e 
à constituição de uma "significação", a desvendar pela leitura, vive dessa 
aparente divisão. 

Na constituição da identidade, um terceiro termo se configura -
Taltérité". Isto porque no espectro de variações entre o "próprio" e o 
"mesmo" se adivinha uma falha - a falta do que é radicalmente "outro" - o 
"Alter" que propõe a alternativa e/ou a alternância. Então, a verdadeira 
dialéctica que originará a "real" significação. Uma primeira identidade é 
assim afectada por uma segunda e uma terceira para daí resultar uma que, 
sendo a "mesma" é também já "outra". 

O texto ondiniano vive do confronto "ipséité-mêmete", já que o "ser" 
manifesta o desejo de ser único incluíndo-se, porém, num todo, pois é no 
"semelhante" que quer ser reconhecido. Mas é o mesmo-outro desejo de 
afirmação que o conduz a um movimento diverso - o da atracção pela 

3 Idem, Ibidem, p. 393 
4 Idem, Ibidem, p. 176 
5 Idem, Ibidem, p. 196 
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diferença. Então da dialéctica "ipseité-mêmete/ alterité" nasce a 
"Personagem". O "Eu" será uma recomposição dos "Eu-Tu-Ele" que se 
conjugaram para a sua formação - "L'affection du soi par l'autre que soi est 
le support de cet échange réglé entre les personnes grammaticales."6. 

Quando e se um dos elementos tende a anular-se ou se anula, a 
"composição" sente a falta, e daí a procura do "Tu" ou do "Eu" para, assim, 
se reconfigurar o sujeito. No entanto o movimento de busca, a viagem para 
o Outro, revela-se sempre problemática já que o "Ele" está, também, em 
viagem. A errância é um traço, ele sim, comum. Assim, a alteridade será o 
outro lado da ipseidade não podendo, portanto, existir uma sem a outra. É, 
também assim, que o carácter polissémico do "Eu" se afirma e o do "Outro" 
se confirma, sendo a polissemia o espaço de afirmação do ser que se 
busca. Então, temos no texto de Maria Ondina o Eu em espelho do Outro, o 
Outro em espelho do Eu, (con)fundindo-se as "imagens" e o que por trás 
delas estará. Daí a significação que o Outro adquire "(...) [il] n'est pas 
condamné à rester un étranger, mais peut devenir "mon semblable", à savoir 
quelqu'un qui 'comme' moi, dit 'je' ".7 Em espiral o movimento é comum e 
constante ainda quando não uniforme ou se apresente desigual. 

Os títulos de Maria Ondina Braga são, normalmente seguidos de uma 
"classificação" que de imediato dá uma indicação de leitura e, 
simultaneamente, anuncia e/ou denuncia o estatuto do sujeito enunciador. 
Assim: Estátua de Sal, autobiografia romanceada; A Personagem, 
romance; Nocturno em Macau, romance. 

Cada indicação genérica, (autobiografia romanceada e romance) 
pressupõe, de facto, um implícito "pacto" já que, tal como Lejeune refere, o 
leitor sabe, à partida, que "modo" de leitura deve adoptar em cada um dos 
casos. Por isso, mesmo antes de 1er o texto, o primeiro momento de 
comunicação tem lugar, aceitando o leitor, ser o destinatário final da obra da 
qual é, portanto, cúmplice e co-responsável a partir do momento em que, ao 
"fechar o contrato", inicia a leitura. 

Ao acompanhar o título, a "designação" implica um caminho do qual 
é "temerário" desviarmo-nos. Se o fizermos, corremos o risco de 1er "mal" ou 
não "1er" de todo a obra que se nos apresenta. Há, portanto, um código 
implícito que é preciso respeitar para que a "leitura" não redunde 
"desastrada" ou abusiva. 

Cada um dos "termos" para além de se apresentarem como uma 
"pista" para um modo de 1er designam também o objecto do discurso e 

6 Idem. Ibidem, p. 380 
7 Idem. Ibidem, p. 386 
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mesmo o discurso, começando a desvendar, muitas vezes, o enigma que o 
"título" é, quando considerado isoladamente. Ao indicar o género, ainda que 
de forma vaga, o autor, está, por isso, a abrir uma porta - pela qual se pode 
ou não penetrar num mundo novo. Genette aponta a qualidade deste 
elemento do paratexto ao afirmar: "Comme (...) indication générique est une 
annexe du titre, plus au moins facultative et plus au moins autonome selon 
les époques et les genres, et par définition Thématique, puisque destinée à 
faire connaître le statut générique intentionnel de l'oeuvre qui suit (...)"8 . 

Estátua de Sal, como já referi, é designada como "autobiografia 
romanceada". Se como acabei de dizer, também, com estas palavras se 
pretendem fornecer pistas de leitura, é evidente que o leitor se depara, de 
imediato, com uma "nomenclatura" equívoca. O que é uma "autobiografia 
romanceada"? Uma autobiografia na acepção de Lejeune, num primeiro 
momento, onde a identidade autor, narrador, personagem vive 
"pacificamente" num "Eu" que fala de si, apresentando a sua vida de modo 
retrospectivo, honestamente dizendo a verdade e nada mais do que a 
verdade, como boa e fidedigna testemunha que é de si próprio? Ou um 
romance que da "matéria" de uma vida, constrói um enredo mais ou menos 
referencial? Ou um texto em que um "Eu" se desvenda a si mesmo e aos 
outros, procurando um lugar e um estatuto que sejam os seus (a ipseité) no 
meio de vários outros - "Eu" com os quais se encontra e desencontra (agora 
e no passado), (a "mêmete" em dialéctica com a "altérité")? É seguramente, 
um texto literário onde se diz da realidade pela ficção como melhor "forma" 
de se aproximar de e tocar a verdade, nunca, definitivamente, afirmada e 
garantida. Escrita perigosa e, por isso, talvez, o sujeito enunciador ressalve 
o direito que lhe assiste de se "salvar", quer ancorando-se no real (a 
autobiografia) quer deixando-se levar pelo sonho (o romance). 

Apontei já, o facto de que "no processo de revelação a si mesmo e ao 
outro o sujeito oscila" perdendo a segurança e a boa consciência que um 
singular "Eu" parece deixar transparecer quando fala da sua vida. Pus 
também o problema da caracterização desta "vida" que nunca é tão 
"concreta e definida" como aparenta ser. Pus como hipótese de construção 
da autobiografia, uma escrita ficcional, onde e quando o "pseudo" faz parte 
da natureza do "récit" e do sujeito que o (e nele se ) explora. Então, a 
divisão não terá o sentido definitivo que, à primeira vista, parece 
estabelecido, ou melhor, a divisão será assumida por uma questão de rigor 
e de verdade. 

8 Genette, Gérard. Seuils. Paris. Seuil. 1987. p. 90 
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Gusdorf, como vimos, acentua como característica da autobiografia a 
liberdade do sujeito na tentativa de cumprir o imperativo "conhece-te a ti 
próprio", para isso se servindo da escrita na consecução do seu objectivo. 
Se preciso for e assim entender, o autor não tem de se submeter a nenhum 
tipo de "regras" e "teorias" (da literatura e não só) não estando preso a 
nenhuma lógica ou ordem social que sempre tendem e pretendem impor-
se. Assim, o leitor-crítico empenhado, afincadamente, a descobrir a que 
género pertence uma ou outra obra, não terá entendido o essencial de 
qualquer "escrita do eu" - a sua permanente fuga a códigos pre
estabelecidos - "(...) l'auteur d'écritures du moi est, bien entendu, libre de 
choisir tel style qui convient à son projet."9. 

O projecto de Ondina Braga, em Estátua de Sal, é-nos 
apresentado a partir de um texto a que chamarei "iniciático" dado que para 
além de começar a obra, nos permite ingressar no conhecimento do 
"segredo" da autora. Além disso, apresenta-nos, em espécie de "sumário", o 
"percurso" percorrido pela personagem e que será rememorado através da 
autobiografia, naquele momento da vida, também ele iniciático, em que o 
sujeito vive uma espécie de "revelação" ao fazer a "entrada" num espaço 
(interior e exterior) que lhe proporcionará o confronto com a escrita e o 
desejo de encontro consigo mesmo: 

"Macau é a minha alma a revelar-se, é toda uma vida de exaltação e 
de mágoa analisada, revivida, pronta a ser cantada (...). 

Palmilhei capitais europeias. Sonhei nas terras úberes de África os 
mais puros, os mais ardentes sonhos telúricos. Nasci numa cidade 
sossegada com pedras do tempo dos romanos e Nossas Senhoras de 
todos os nomes. E não posso esquecer Paris - a sedução, o "charme" de 
Paris, na grandeza dos Campos Elíseos ou nas ruelas cosmopolitas e 
boémias de Saint-Michel. Tenho de lembrar o perfil dos monumentos de 
Londres por entre os véus do nevoeiro ou do chuvisco gelado. Tenho 
também de confrontar Angola com Macau para saber que há sangue e 
saber que há sono. Mas, acima de tudo, quero encontrar-me comigo."10. 

Na primeira parte do meu trabalho, citando Gusdorf, apontei, como 
característica essencial da autobiografia, a atitude de quem a deseja 
escrever: "um recuo na própria vida para ser capaz, então, de dominar as 
significações dispersas da e na vida". Referi, ainda, o facto de a escrita 
autobiográfica se processar no presente do sujeito redactor sendo, por esta 
razão, mais do que retrospectiva, incoativa. 

9 Gusdorf, Georges. Les Écritures du Moi. p. 266 
10 Braga. Maria Ondina, Estátua de Sal. Lisboa, Ulmeiro, 1983. pp. 5-6 



49 

Este pequeno trecho de "Estátua do Sal" é paradigmático nesse 
sentido. Notem-se as formas verbais ("é"; "pronta a ser contada"; "palmilhei"; 
"nasci"; "não posso esquecer"; "tenho de lembrar"; "tenho também de 
confrontar") cujos tempos reflectem não só a oscilação passado-presente 
mas mais do que isso, o sentimento de quem num momento presente se 
sente investido de uma "ordem" da qual não pode fugir. Daí o sentido do 
dever ,"ter de", e a apresentação do projecto - a escrita do passado, a 
começar num agora que, inevitavelmente, se continuará no futuro. É, 
considerando estes aspectos que se pode concluir que a escrita da 
autobiografia além de retrospectiva e incoativa, é prospectiva, sobretudo 
para o sujeito que, a dado momento, a inicia. Será também, por esta razão 
que a autobiografia é um momento privilegiado para "reviver" a partir da 
análise a que a memória se dedica. E "reviver" não será repetir "passo a 
passo", exactamente, "ipsis verbis", momentos que passaram e não voltam 
mais. "Reviver" é viver novamente e de forma nova. E essa forma é a escrita. 
É através dela, então, que o desejo de encontro consigo próprio se 
concretizará (ou não). De qualquer modo permanecerá o registo (o canto) 
de quem se propôs a aventura do "autoconhecimento". 

Porém, esta aventura é arriscada. Todos quanto a tentaram 
acarretaram com terríveis e irreversíveis consequências - Orfeu, outros 
poetas e mulheres, como a "mulher de Loth". Daí ser natural que se 
considerem alternativas. Por isso, o "Eu" de Estátua de Sal se põe a 
questão: "ou me volto toda para trás (fique embora transformada em estátua 
de sal) ou me perco neste mundo remoto, como que eterno, de uma raça 
sem idade."11 Mas, porque, como já se disse, a escrita não é apenas, um 
comum "voltar para trás", e pode ser, além do mais, uma forma de 
"salvação", o sujeito não se transformou num ser mineral e estéril. Ao 
"perder-se", "neste mundo remoto, como que eterno, de uma raça sem 
idade", que pode ser (e é) o lugar da escrita, encontrou-se, ou, pelos menos 
caminhou para esse encontro, buscando(- se) (n)a Segor-Macau que lhe 
proporcionou o espaço do refúgio e da criação - o da escrita liberta e 
libertadora. 

Macau, como lugar da enunciação, (referido explicitamente ou 
através do deíctico "Aqui"12 ) vai desencadear a autobiografia de um sujeito 
envolvido numa realidade que se lhe apresenta como "ficção", tal o sonho 

11 Idem. Ibidem, p. 6 
12 "Aqui" é empregue, neste sentido, nas páginas 25. 27, 49, 105, 128. 162, 169. É interessante notar 

que o mesmo advérbio na pagina 162, se refere ao "livro" que está a ser escrito. Na pagina 45. é 
"sinónimo" de Hong-Kong. 
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ou a memória. Daí que só possa ser uma "autobiografia romanceada." 
"Escrita do Eu" em romance porque se diz da existência e a melhor forma 
para falar dela é o romance.13 Assim, a dicotomia "realidadeVficção" mais 
uma vez se revela enganadora, no processo de autoconhecimento e no 
processo da escrita que dele e para ele vive. A divisão será assim sem 
sentido? ou terá algum sentido? Talvez sirva sobretudo, para mostrar que 
os "limites" são sempre para ultrapassar e que o que aparentemente 
"nasce" separado se pode, por fim, mostrar indissociável. 

Se o "resultado" é uma Estátua de Sal, ela não surgirá como 
consequência de um qualquer castigo mas como objecto-simbolo 
"resultante e equilíbrio das propriedades dos seus componentes" u que se 
combinaram, neutralizando as duas substâncias complementares para 
formar um todo que mais do que cristalização ou solidificação, será o 
suporte de uma sabedoria (iniciática) e habitáculo estável, dizendo de 
desejos de amizade, hospitalidade, fecundidade e fé, isto é, aparecerá 
como símbolo impregnado de um obscuro poder mágico. 

O "pacto" a que o leitor deverá aderir será portanto um que assuma a 
leitura como um exercício de imaginação e que tal como a escrita faça da 
"beleza" o modo justo para exprimir o "eu", os seus afectos e tudo quanto o 
afecta. 

A ficção assumirá um relevo ainda mais acentuado na obra A 
Personagem. Sentimo-nos, de imediato, (pela leitura do título) nos seus 
domínios. Pois, o que é uma "personagem", se não um "ser" a fingir ou 
"máscara" de um que se apresenta como real?. Penetrando na obra, a 
breve trecho, constatamos que elege para primeiro plano a criação da 
"personagem" e, assim, põe em relevo o estatuto do autor. Assumindo-se 
como tal no texto, este passará a ser, também figura fictícia. Da leitura global 
concluímos que do que se trata, nesta obra, é do "papel" (ou dos "papéis") 
do autor, da relação que estabelece com a (s) personagem(s), e (vice-
versa), da problemática da criação, enfim, da construção do romance no 
próprio Romance. 

O texto vai-se compondo à medida que um sujeito (no feminino) 
redige um Diário, isto é, se vai tornando, também, "personagem" pela 
inevitável divisão do "eu" que se escreve e que, neste caso, se revelará de 
forma bem plural. Aqui, a escrita diarística é assumida, num primeiro 
momento, como um "remédio", um "diálogo", uma "fuga" e um 

13 Relembre-se o que diz Kundera (cf. Ia parte deste trabalho) 
14 Chevalier. Jean e Gheerbrant. Alain, Dicionário dos Símbolos. Lisboa. Editorial Teorema. 

1994. p. 582 
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apaziguamento para o "eu" que diz: "Trespassa-me a pena de viver (...) E a 
folha em branco é por vezes o único conforto."15 Só que a autora não se 
limitará a apontar um quotidiano passado em Lisboa (ou, esporadicamente, 
fora) mas diz, também, da fuga à monotonia que invade o dia-a-dia pelo 
recurso à ficção que passará a fazer parte da escrita e da vida. O Romance 
invadirá todos os espaços em que a autora se move, inclusiva e 
principalmente, o seu Diário. Aliás, ficamos a saber da importância 
fundamental do Romance por via do diário. É mesmo impossível separar um 
do outro de tal modo se fundem e confundem. 

Assim, um e outro, avançam no modo fragmentado e marcado pela 
cronologia. O autor ao construí-los vai reflectindo sobre a "forma" que 
adoptou. Sabe que esta se rege por "leis" que, de alguma maneira adopta, 
integrando-as, questionando-as ou mesmo subvertendo-as. Traduzindo 
Mauriac, apresenta uma "definição": " O mais secreto Diário é uma 
composição literária, um arranjo, uma mentira. Tiramos do nosso caos uma 
criatura harmoniosa e comprazemo-nos com ela. Se existe um único 
homem que escreva um diário para seu próprio entretimento e não para os 
séculos futuros (e duvidamos muito que tal homem exista) resta-lhe sempre 
alguém a enganar, que é ele próprio."16 E temos aqui, em síntese, a 
problemática da escrita diarística que foi posta em evidência na 1â parte 
desta dissertação. 

Aqui se expõem questões que têm a ver com o estatuto do sujeito 
enunciador, com o do enunciado, com as de verdade e referencialidade, 
com a da leitura e sobretudo, com o insuperável problema de se saber onde 
acaba o "real" e começa a "imaginação", isto é, a eterna contaminação do 
real pela ficção, e da ficção pelo real. 

A redactora do "Diário", comentando a "definição" por ela assumida, 
manifesta as suas dúvidas quanto à identidade de quem se anota 
diariamente. No seu caso, não existe a tal "criatura harmoniosa" pois se 
caracteriza, ao contrário, por um enorme conflito e sobressalto. No entanto, 
com uma constatação está de acordo: a do "fingimento" de que fala Mauriac. 
É o reforçar da ideia de que o Diário é fictício e/ou que a ficção faz parte da 
escrita diarística. 

Quem, aqui, se revela, põe em relevo a impossibilidade de se dizer 
de maneira coerente e plena: "Esta primeira pessoa a que o diário me 
obriga - que mistério esconde - que profundezas - que indecisão - que 

15 Braga. Maria Ondina. A Personagem. Amadora. Livraria Bertrand, 1978. p. 10 
16 Idem. Ibidem, pp. 57-58 
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falta?."17 A identidade una e estável é portanto posta em questão, porque se 
deixa adivinhar como projecto votado ao fracasso, impossibilidade que 
funda outras possibilidades. E daí o "fingimento" não como fim mas como 
meio, isto é, caminho por onde o "mistério" se poderá manifestar, ainda que 
de forma insegura ou insconsistente. É, por isso, que o direito à 
"contradição" é afirmado e assumido. É, por isso, também, que o sujeito do 
diário "(...) semble se mouvoir à distance respectueuse de son propre 
secret."18 , afirmando no seu relato os poderes da imaginação pela qual se 
permitirá instaurar o aparente paradoxo de um ser plural, dialecticamente 
assumido como único (ipse), igual (même) e sempre outro (alter). Assim, se 
por um lado o objecto-diário é encarado como "um refúgio, um arrumo, um 
repouso (...) um lugar seguro"19, por outro, e pela parte de quem faz 
confidências, surge o espanto e a perturbação quando se confronta consigo 
mesmo e com as suas atitudes: "Mas porque não "falo" com ele [diário] de 
coração nas mãos (...)? Porque enredo e distorço e jogo a toda a hora com 
as ideias, com as imagens? Se acaso o folheio, pergunto a mim mesma, 
aturdida: Onde estou eu?. Outras vezes é um desdobramento de mim, igual 
ao que sucede numa sala forrada de espelhos."20. 

Parece, então, que neste diário, o próprio autor é a fingir ou que 
"finge tão completamente/ que chega a fingir que é dor/ a dor que deveras 
sente" 21 tal como são "fingidos" a sua "personagem" ou os seus possíveis 
leitores, nomeados, mesmo assim. É claro, então, que estamos em pleno 
Romance, ou melhor, estamos (supostamente) a acompanhar a "feitura" do 
Romance. Por isso, o autor, tão abertamente, põe a problemática da 
construção. 

O projecto do romance só (nos) é apresentado no dia 28 de Fevereiro 
quando o Diário teve início a 4 do mesmo mês (é verdade, que nem todos 
os dias são "apontados" como, aliás, é comum na escrita diarística). Neste 
intervalo, a autora-narradora-personagem narra o seu quotidiano, 
apresenta-se e apresenta(-nos) o seu casamento e alguns dos 
companheiros (do momento e não só), o seu gosto pela leitura e pela 
escrita, a sua ligação ao passado, à infância (aqui o texto torna-se 
"autobiográfico") e diz-nos dos seus equívocos, isto é, o texto assume-se 
como um "verdadeiro" diário. Nesse último dia de Fevereiro, ao pensar no 
seu "modo de vida" acha-o "o único que me permite teimar no vago caminho 

17 Idem, Ibidem, p. 148 
18 Gusdorf. Georges. Les Écritures du Moi. p. 347 
19 Braga. Maria Ondina. A Personagem, pp. 80-81 
20 Idem. Ibidem, p. 119 
21 Pessoa. Fernando. " Autobiografia" in Poesias. Lisboa. Ática. 11» Edição. 1980. p. 237 
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das letras, escrever este diário, alguns textos, talvez um dia, (quem sabe?) 
um romance."22 Aliás, confessa logo a seguir que anda "há muito a pensar 
nisso, que só me falta encontrar uma(a) personagem."23. 

Antes de iniciar o seu processo de busca, a autora vai situar-se 
relativamente à teoria da narrativa romanesca fazendo-nos, de imediato, 
cúmplices de um determinado modo de considerar a escrita: "Segundo os 
entendidos, as personagens estão em crise. Serei bota-de-elástico, enfim, 
mas romance sem elas não é para mim romance. Um figura 'viva' (...) A 
'minha' personagem."24 Temos, aqui, uma tomada de posição relativa a 
determinada crítica cuja óptica funcionalista quis desvalorizar a relevância 
da personagem, pondo em relevo o facto de que a personagem romanesca 
não ser uma pessoa viva, de ser apenas constituída com palavras sendo 
por isso, efectivamente um 'ser de papel' ou "considerando as personagens, 
'dramatis personae' "25 . Assim, há por parte da autora, que procura dar 
início ao seu romance, a rejeição do esquema que retira às "personagens" 
toda a substância psicológica, moral e sociológica ou que as retira mesmo 
do espaço do romance. O que se afirma, ao contrário, é a convicção de que 
a "Personagem" constitui um elemento indispensável da narrativa e, por 
isso, o desejo e a decisão de a "descobrir", nos vários lugares onde o 
encontro poderá acontecer ("na rua? no autocarro? no trabalho?"26) para 
que deixe de ser "uma presença mítica"27 e se manifeste como realidade. 

Não se pode deixar de aproximar este texto ao de Pirandello Seis 
Personagens em Busca de um Autor. Embora difiram os sujeitos que 
se lançam na procura, é semelhante o modo como se encara "a 
personagem." 

O referido autor afirma: "Mais on ne donne pas la vie en vain à un 
personnage. Créatures de mon esprit, ils vivaient déjà une vie qui était la 
leur, non la mienne, une vie qu'il n'était plus en mon pouvoir de leur 
refuser."28; Maria Ondina Braga revela: "Ando desconsolada com a minha 
personagem. Queria que fosse diferente (...) Ela até é capaz de conter em si 
algum segredo, algum drama. Se a escolhi para personagem do meu livro 
(...) é que sem dúvida lhe advinhei uma história."29 . Assim, parece que para 

22 Braga. Maria Ondina, A Personagem, p. 18 
23 Idem. Ibidem, p. 19 
2 4 Idem. Ibidem 
25 Silva. Vitor Manuel, de Aguiar e. op. cit. p. 665 
26 Braga. Maria Ondina, A Personagem, p. 21 
27 Idem. Ibidem 
2 8 Pirandello, "Préface a "Six Personnages". Écrits sur le Théâtre et la Littérature, Paris. 

Editions Denoël, 1968. p. 65 
29 Braga. Maria Ondina. A Personagem, pp. 63-64 
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cada um dos autores, as personagens deixam de ser "de papel" e, de facto, 
se afirmam como "seres vivos", com vida própria. O que será também 
comum nos dois textos é a constatação de que, quer queiram ou não as 
duas categorias - autor, e personagem - não podem "existir" uma sem a 
outra. Por isso, o movimento de aproximação por parte daquele(a), que 
sente a falta de quem é a razão da sua existência. A história da tentativa de 
encontro, no caso de Maria Ondina, será composta por momentos de um 
certo apaziguamento (quer o autor quer as personagens não se 
questionam, quanto à sua função e estatuto) e outros de dúvida, da 
impossível dúvida, de quem tem plena consciência da sua natureza e do 
seu "papel". 

Na obra de Maria Ondina Braga, a descoberta acontece. A "autora" 
aproxima-se da "Personagem", lentamente, e a pouco e pouco vai-lhe 
adivinhando os contornos e as qualidades, embora interrogativamente: 
"Vânia é aquela que parece que é? A que eu pretendo que seja?"30 Quando 
tem a certeza de que "é ela" e de "quem ela é", quando lhe conhece 
definitivamente o nome, a autora chega-se bem à personagem para a ouvir, 
a entender e conhecer a sua história. História que será posta em texto à 
medida que se vai revelando (a autora é, aqui, transcritora e a personagem 
assume a verdadeira "autoria") como mais uma, de mulher casada, mãe de 
família, vivendo o "drama-prisão" de uma vida da qual, por fim, se 
libertará(?). A ficção da Outra (Personagem) tomou corpo, ocupando espaço 
importante do diário a que a "autora" dedica parte das suas noites. É nesse 
diário que regista, também, as suas experiências familiares, profissionais e 
onde transcreve as reflexões que faz sobre a própria escrita e a existência 
(sua, de todos e da escrita). Através desse relato, o mesmo desejo de 
libertação... e de encontro consigo própria. Então, o diário é, também, a 
outra-ficção, a da pseudo-realidade vivida pela "autora" - enquanto 
personagem da sua história "pessoal". Assim, a história é composta por 
duas que se interligam e o Diário invadido e governado pela ficção que dele 
se assenhoreou, transformou-se, e de lugar tradicionalmente considerado 
como regrado e estável31, passou a um espaço governado pela "Folle du 
Logis". 

O relato diarístico terá sido, portanto, a forma encontrada e escolhida 
para se compor o Romance "o texto que preenche um "vazio" na tentativa de 
encontrar a Plenitude por parte de um sujeito (autor e/ou leitor) [ou 

Idem. Ibidem, p. 43 
Cf. o exposto na l3 parte deste trabalho 
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personagem], transformando-se e transformando os outros (textos)."32 

Talvez venha a propósito atentar, agora, nos nomes próprios quer da 
"autora" quer da "personagem". A primeira chama-se Paula, a segunda 
Vânia. E se como contrapôs a autora à personagem quando afirmou "(...) o 
nome tem certa importância ..."33 então, eles terão de ser considerados. 
Aliás, no texto literário nada será e estará por acaso no que diz respeito às 
"formas" adoptadas pelo escritor. Relembremos, por exemplo o que diz 
Butor quando chama a atenção para a escolha das "formas" como 
reveladoras de realidades34 ou as palavras de Kundera: " (...) na arte, a 
forma é sempre mais que uma forma. (...)"35. No que diz respeito ao "Nome" 
é sabida a importância que lhe é conferida por todas as culturas: "A tradição 
celta implicou sempre (...) uma equivalência real entre o nome da pessoa e 
as funções teológicas ou sociais, ou ainda entre o seu nome e o seu 
aspecto ou o seu comportamento."36 lê-se em Dicionário dos Símbolos, 
por exemplo. 

Comece-se pela autora - Paula - mulher sempre em "viagem" (do 
emprego para casa, de uma casa para a outra, de Portugal para o 
estrangeiro), fazendo desses momentos e percursos o tempo e o local da 
viagem dentro de si mesma, e da outra até aos outros. 

É numa dessas viagens que a autora vai ter a "revelação" da sua 
personagem, manifestação que não foi súbita como a de Paulo a caminho 
de Damasco, mas que foi acontecendo. É que num caso o "Autor" deu-se 
repentinamente a conhecer, no outro a "personagem" já estava à espera e, 
talvez por isso, se sentasse" (...) sempre no terceiro banco."37 

Para os dois, Paulo e Paula, a "iniciação" em "verdades" que aos 
outros são completamente inacessíveis, a possibilidade de "ver" o que mais 
ninguém vê, o desejo de ultrapassar os limites da "comum" inteligência para 
chegar a um "além" que ficará no mais íntimo de si. Para ambos, o 
"Encontro" que lhes mudou o sentido da vida. 

Vânia é o nome da personagem que, desde o primeiro momento, se 
dá como "ausência mesmo que presente": "Vânia é agora para mim uma 
companhia quase constante. Ainda não a figurei."38, isto é, se apresenta 
como falha de realidade, espaço de e para a dúvida "Vânia é aquela que 

Cf. Is parte deste trabalho 
Braga. Maria Ondina. A Personagem, p. 47 
Cf. este trabalho Ia parte 
Kundera. Milan. A Arte do Romance, p. 183 
Chevalier, Jean e Gheerbrant. op. cit. p. 475 
Braga, Maria Ondina. A Personagem, p. 25 
Idem, Ibidem, p. 21 
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parece que é?"39, espelho da autora, a própria autora que se vê ao espelho, 
o vazio de um reflexo: "O meu próprio reflexo no vidro da janela do 
autocarro?."40 Fingimento e abertura e, daí a dificuldade de lhe seguir o 
rasto. Sempre do outro lado (do vidro, do espelho), no espaço oco do vazio 
e do pleno, verdadeira mentira ou verdade mentirosa, é o ser da vanidade. 
Vânia é Nome de Personagem. 

Sendo o diário o lugar da prerrogativa do "Eu", que se desvenda aos 
próprios olhos e aos dos outros, a(s) terceira(s) pessoa(s) serão, aí, sempre 
subalternizadas. Elas só terão interesse porque ligadas a uma primeira que 
se afirma como tal, no seu e nosso mundo. Se isto é verdade para o "diário" 
de Paula, é-o de forma peturbada. De facto, todo o texto está escrito no 
singular modo do "eu" mas para além de si, o sujeito fala de "ela" 
permanentemente (e, muitas vezes, também em outras "elas" e "ele" e 
"eles") como se só pudesse dizer de si, dizendo da Outra. 

Como se por pudor, a autora inventou um estratagema para se 
desvendar, tirar os véus com que se tapava: "Não desencantaria eu a minha 
personagem para poder urdir um diário escondendo-me atrás dela? (...) o 
fingimento. Vânia nasceu desse truque."41 . Então a história de uma é 
também a da outra, porque, finalmente, do que se fala, do que se quer falar 
é da libertação de ambas: "A história da Vânia ando eu a vivê-la. Fui eu 
quem ocupou o lugar da personagem. Imaginando-a livre estava a criar a 
minha libertação. (Mas soa-me a falso o termo "imaginando-a". Se me olho 
no espelho estou a imaginar-me ou a ver-me?)."42 Ou há duas personagens 
(a autora e a sua personagem) que vivem três vidas, dado que a autora, tem 
ainda, uma "outra" que vive na sua "própria" casa. Por isso, são três as 
histórias numa só - trindade misteriosa que se revela por um processo de 
heteronimia. O Eu-Paula confrontando-se com um Tu (o outro-Eu) e com 
"Ela"-Vânia, dará origem ao Romance, espaço da deambulação até ao 
momento do fim, da morte, ou da reconciliação (de "ipse" com "même" e 
"alter"). 

Romance, que afinal, subverte os cânones pelos quais, de início, 
parece reger-se e que fazem da personagem um ser pleno, com 
características e funções determinadas, que se move e (nos) comove pelos 
"cordelinhos" que o autor, movimenta quase sempre escondido, para que se 
mova. O Romance que se quis "tradicional" não o é porque mostra o 

39 Idem. Ibidem, p. 43 
40 Idem. Ibidem 
41 Idem. Ibidem, p. 58 
42 Idem. Ibidem, p. 197 
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"nascimento" e "fingimento" da personagem, a sua vontade e, ainda mais, o 
seu desaparecimento da história. O autor, por seu lado, já não é o produtor 
e condutor da diegese. Aqui, uma vezes procura, outras foge da 
"personagem" que se lhe revelou: "Às vezes acho que estou a fugir à 
heroína deste romance, que é a minha personagem. A personagem deve 
ser aqui, ao modo tradicional, o coração da história. Procurei-a. Descobri-a. 
Mas ainda não sei tudo dela, ainda a não explorei devidamente."43 Assim, 
não há referencialidade que resista, a imaginação tomou conta dela e 
revolveu tudo (o romance, a escrita, a vida na escrita). Estamos no Reino da 
Ficção: "E se lhe confessasse que inventei o italiano, que inventei Raul, que 
a inventei a ela todas as noites? Se lhe mostrasse como sou ficção de mim 
própria?"44 . Ora, nunca no romance tradicional o autor se confessa desta 
maneira. A sua boa consciência não o permite. Quando muito no Diário isso 
será possível. Só que este também, não é um diário de autor como, ao 
principio, se quis (fazer) crer. O que se regista na sucessão dos dias (que 
nem sempre se respeita)45 é um quotidiano em que duas ficções se cruzam 
(a ficção do real e a ficção da ficção) e onde tudo é, assumidamente, um 
vazio. O que resiste é o Canto, a escrita que se renova a cada dia, neste 
tempo em que dificilmente se vislumbra a libertação plena, quando a 
melodia das palavras nos deixa prever e pressentir o Tempo da Canção: "E 
canto. Canto a manhã toda (...) cantiga leve e desentoada. Leve de música, 
que os versos são de Fernando Pessoa e dizem que tudo, é nada. Canto. 
Não de paixão ou de dor mas dos dias cegos. Cegos de nascença trago-os 
pela mão. Canto..."46 A autora termina a obra dizendo "Canto" como quem 
diz que continuará a contar (se-nos). Depois deste momento de "paragem", 
a viagem há-de continuar, porque a exploração da existência não é para si, 
(para a personagem?) dada como terminada. Este romance (porque o é) é 
busca incessante que continuando a autobiografia, a integra, a 
problematiza. Imagem, reflectindo a imagem da mulher que pelo Diário se 
auto-retrata e pela memória reconstitui um tempo comum - o das memórias, 
conjugando o único, com o comum e o diferente. 

Texto de Narciso em feminino plural. 
Pluralidade denunciada já na primeira obra que abordamos, 

Estátua de Sal, pois, que como vimos, sendo predominantemente o texto 
de um "Eu" "real" (o ser da autobiografia) está inapelável e 

43 Idem, Ibidem 
4 4 Idem. Ibidem, p. 94 
45 Idem. Ibidem, p. 115 "Que importa a data? O meu calendário marca ainda Junho", quando dois dias 

antes já tinha entrado Julho. 
4 6 Idem, Ibidem, p. 206 
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indissociavelmente contaminado pelo texto do "Outro", afinal, tão real ou a 
fingir como o sujeito que de si fala (o romance). 

Pluralidade afirmada pelo jogo de máscaras que constrói A 
Personagem, onde a ficção do "Eu" se torna real por meio de um "Ele" 
fictício. 

Pluralidade que se revelará mais intensamente, ainda, em 
Nocturno em Macau. Este será o texto-romance do cruzamento 
(desejado? possível?) dos vários textos "Outro(s)" com o do "Eu" que nele(s) 
se procura para, enfim, dizer da impossibilidade do encontro pleno consigo 
e com o outro. Aqui, a irrefutável conjunção dos três modos de "ser" e "estar" 
em "ipse", "même", e "alter", acontece de forma precária ou sem a plenitude 
sonhada pelo sujeito. 

Assim, nas três obras referidas, considerando-as em articulação 
umas com as outras ou acompanhando o percurso que estabelecem, 
podemos detectar um movimento que começará com parcial domínio do 
"Eu" (Estátua de Sal), passando ao condomínio do "eu" e do "ela" (A 
Personagem). Movimento que revelará um certo apagamento do Eu (ipse) 
no sentido da afirmação do idêntico (o mesmo - a Mulher) para se chegar, 
finalmente, ao predomínio do Outro (Alter). Confirmando-se então a, desde 
sempre, anunciada atracção e desejo de identificação com o diferente, para 
que do "ver" o "outro" se passe a "viver" com ele, mesmo ou porque 
estranho, estrangeiro (Nocturno em Macau). É pela aproximação à 
alteridade, que o sujeito acentuando uma disponibilidade total para a 
integração ou participação na identidade do Outro, se confirmará como 
identidade única, acentuando, também, o respeito por ambos. 

Este romance responde às questões colocadas por Paul Ricoeur: 
"Mais un moment de dépossession de soi n'est-il pas essentiel à 
l'authentique ipséité? Et ne faut-il pas, pour se rendre disponible, 
s'appartenir en quelque façon?(...) Si mon identité perdait tout importance à 
tous égards, celle d'autrui ne deviendrait-elle pas elle aussi, sans 
importance?"47, pois a dinâmica dos vários sujeitos e da intriga que os 
envolve ou em que se envolvem configura a transformação porque passam, 
numa alternância ou imbrincação de concordâncias e discordâncias que 
irão resultar na composição do texto. Opera-se, aí, a tentativa de síntese das 
várias realidades que se apresentam e se afirmam como heterogéneas. 

A ficção neste romance é, assim, a variação imaginária ou 
imaginativa de um sujeito que se afirma na sua condição corporal "(...) 

Ricoeur. Paul, op. cit. p. 166 
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vécue comme médiation existentielle entre soi et le monde."48 Condição que 
se assumirá como feminina num espaço onde todas as "práticas" estão 
reguladas, no sentido de perpetuar um "status quo" de há muito 
estabelecido. É o assumir de outras "práticas" pelo sujeito que dará origem 
ao texto que configurará uma outra "praxis", não já ao serviço de uma moral 
mas de uma ética. Isto é, toda a acção do sujeito é determinada pela 
consciência que este tem da existência e essência do outro-sujeito. Assim, é 
a interacção que originará a significação última do texto pois o sujeito só se 
completa (em sentido) porque, como "personagem", se abre às outras 
"personagens." É do encontro de "gestos" que se escalonam da 
cumplicidade ao conflito, que se constrói o Romance. 

Para a constituição destes gestos é preciso que o sujeito vá à procura 
do Outro para se procurar a si, (pois os gestos solitários não são eficazes 
nesse sentido). É preciso, pois, partir para os lugares onde os outros se 
encontram para aí, os encontrar e aí, afirmar a sua (de todos os sujeitos) 
aparição e presença. 

Por isso, os "locais" são, também, aspectos que condicionam e 
intervêm na interacção e na constituição da identidade de cada um e de 
todos. Tudo acontece num "locus" - uma profissão, um amor, uma escrita - e 
daí a inevitabilidade de "relação mimética", da "prefiguração" com e do 
espaço, quando se escreve sobre a Vida. 

E para um "topos" que o título do último romance de Maria Ondina 
Braga remete - Macau. Este lugar é tanto o espaço a conhecer como o de 
conhecer-se. No Oriente, ele suscita o desejo de orientação, do rumo que é 
fatalmente o movimento do "Um" para o "Outro" para nele se integrar, para 
em si o integrar, para, finalmente, se tornar íntegro, inteiro. 

A personagem ondiniana, nesta obra, é mulher, rainha-estrela de 
uma constelação outra (do Ocidente), de uma "via" diferente. Como as 
protagonistas de Estátua de Sal ou A Personagem, esta vive em 
viagem - na cidade e na escrita. Aliás, são os percursos na primeira que 
originarão a segunda. O labirinto espacial que, pouco a pouco, se vai 
desvendando e tornando decifrável (embora nunca satisfatoriamente 
habitável) é percorrido por vezes, quase freneticamente, pelas personagens 
que aí se encontram como se, dessa viagem, a Outra fosse dependente. E 
a Outra é a do Encontro. Umas vezes, o espaço revela-se adequado e 
favorável, outras não, ao que se procura e assim "o vazio", apesar do 
superpovoamento. A vida (as vidas) vivem-se não plenamente mas em 

Idem, Ibidem, p. 178 
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"fragmentos" de vida que se tentam encaixar correctamente para que o 
"puzzle" se complete. Mas há sempre uma peça que falta e, daí, o espaço 
em branco. 

Esse "fragmentarismo" é patente até na mancha gráfica do texto. O 
romance não sendo dividido classicamente em capítulos é-o em "trechos" 
que, obviamente interdependentes, assumem alguma "autonomia". O que é 
interessante notar é o número de "fragmentos" que cumpre o texto: sessenta 
e seis. Se consideramos o número de personagens básicas, os 
protagonistas do romance-três-, (Ester, Xiao, Lu Si-Yuan) de imediato, 
somos levados a notar que vinte e dois é o número que caberia a cada um 
se o espaço do texto fosse repartível. E vinte e dois é um número curioso 
pela sua carga simbólica: "Este número simbolizaria a "manifestação do ser 
na sua diversidade e na sua história"... isto é, no espaço e no tempo. Ele 
totaliza, com efeito, as 22 letras que, segundo a Cabala, exprimem o 
universo: três letras fundamentais, as equivalentes do Alfa, do Ómega e do 
M, que são as figuras arquetípicas; sete letras duplas, correspondendo ao 
mundo inteligível intermediário; doze letras simples correspondendo ao 
mundo sensível, (...) o vinte e dois representa o total do tempo decorrido, do 
início da criacção à conclusão da organização do mundo. É a conclusão da 
obra do criador, o "termo das palavras", o número do Universo."49 

Em Nocturno em Macau do que se trata é da mesma 
"manifestação do ser na sua diversidade e na sua história", num espaço-
Macau e num tempo - o da estadia comum a várias personagens no mesmo 
território (à volta de quatro anos). 

Há três personagens fundamentais como já referi, pois são elas o 
princípio e o fim do Romance - as figuras arquetípicas de determinado 
espaço-Macau. Há também, sete personagens que podem corresponder às 
sete letras que significam o mundo inteligível intermediário (As professoras 
chinesas, as alunas, Gandhora, Rosa Mística, Zacarias, Mr Mendo, a Mãe de 
Xin-Xin) dado que funcionam sobretudo como "representantes" de uma 
maneira de estar "aceitável" e mediana pois, individual ou colectivamente 
são transmissoras de um determinado senso comum ou, como no caso de 
Gandhora, Mr Mendo e Mrs Wang são personagens divididas entre mundos 
onde dificilmente (ou nunca) se integrarão. Umas e outras falam do espaço 
comum, ainda que complexo (duplo) onde todas as personagens vivem. 
Finalmente, podemos agrupar em doze as personagens "figurantes" que 
servem de "pano de fundo" à acção e sem as quais esta não teria sentido 

Chevalier. Jean e Gheerbrant. Alain, op. cit. p. 696 
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completo, nem o tempo e espaço seriam construídos de modo coerente 
para exprimir o universo romanesco (mulheres chinesas, mulheres 
portuguesas, homens portugueses, homens chineses, homens do Sam-Lu-
Ché, Aríete, dentista chinês, Mr. Hó, médico chinês, sapateiro chinês, A-
Ngo, professora alemã). Assim, tal como há 22 letras que exprimem o 
universo, vinte e duas são as "personagens" que percorrem o labirinto 
romanesco, prefigurando vidas que se realizam, entrecruzando-se. 

A obra na sua totalidade, elevada à terceira dimensão, é constituída, 
assim, com palavras, em "fragmentos" que nos dizem do espaço e do tempo 
do "termo das palavras" para os quais a diversidade e a história de cada um 
impele o universo do Romance. 

Texto de vazios, espaços em branco, de intervalos, pauta onde a 
"música" se inscreve para com notas de silêncio se escrever um "Nocturno" 
que nos dirá, ainda e sempre, do Segredo e da Palavra. 

Antes de se entrar no texto do romance, o leitor tem oportunidade de 
tomar contacto com dois poemas da literatura chinesa que se apresentam, 
assim, como epígrafes, pré-textos do que vai ser percorrido. Funcionam 
como uma espécie de pórtico onde estão inscritas as palavras introdutórias 
que marcam o início da passagem de um mundo para o outro. Quem lê 
muda de nível, transforma-se. 

Este espaço epigráfico é portanto, o lugar onde a mudança começa a 
operar-se e onde o essencial da obra se enuncia e anuncia. 

O primeiro poema é de Ai Ching "Se parto do presente não/ consigo 
encontrar a minha sombra."50 Cada uma das palavras deste espécie de "hai-
kai" tem um peso, uma densidade que faz delas um universo de sentido. 
Desde a condicional ao presente do verbo partir, do "presente" que é 
limitado e limitativo, à impossibilidade de encontro com a "sombra", o duplo, 
o outro "eu", o outro "lado" sombrio (lunar) que se opõe ao que todos podem 
observar (solar), todas elas se conjugam para formar a constatação ou o 
lamento de um "Eu" que se sente limitado e deseja por isso partir de outro 
tempo (do passado? do futuro?) para, talvez, se encontrar e se completar, 
unindo as vertentes da sua identidade (o "Yin" e o Yang") agora separadas. 

O segundo é de Li Shang Yin e nele estão contidas as isotopias que 
encontraremos no romance: encontro, afastamento, tempo, amor, morte, 
individualidade feminina, literatura, noite, espaço e viagem: 

"Tão difícil o encontro quão difícil é o apartamento. 

Braga. Maria Ondina. Nocturno em Macau. Lisboa. Caminho. 1991. p. 7 
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Uma a uma as flores estiolam-se no quebranto 
do vento leste. 

Os bichos-da-seda de primavera dobram até à morte os 
fios 

do coração: 
O pavio da vela tornando-se em cinzas antes de as 

lágrimas 
lhe secarem 

A preocupação do espelho da manhã é mudar nela o 
aspecto 

melancólico: 
Alta noite a recitar um poema será que ela não sente o 

frio 
dos raios de luar? 

A colina das fadas não é longe daqui. 
Pássaro azul, apressa-te agora, vigia-me a estrada".51 

A (re)citação de poetas chineses diz, de imediato, da importância da 
cultura chinesa, nomeadamente da literatura, no romance.52 É do seu 
conhecimento e da sua vivência que, em conjunção com a identidade 
ocidental do sujeito da narrativa, se gera o texto. Assim, a matriz do 
romance é esse lugar onde se faz a concepção de um texto formado na e 
pela intertextualidade. No espaço do Romance cruzam-se e transformam-se 
enunciados que, tomados doutros textos, darão origem a outro, o próprio do 
Romance. E, como diz Kristeva "(...) o autor pode servir-se da palavra de 
outrem para nela introduzir um sentido novo embora conservando o sentido 
que o enunciado já possuía. Resulta disso que o enunciado adquire duas 
significações, passa a ser Ambivalente. Este enunciado ambivalente é pois, 
o resultado da junção de dois sistemas de signos (...). Esta categoria (...) 
caracteriza-se pelo facto de o autor explorar a palavra, de outrem, sem lhe 
alterar o pensamento, para os seus próprios fins (...)"53. 

Mais uma vez, o texto do romance se afirma como o espaço da 
ambivalência e da interrogação por parte de quem, ao escrever (e ler), toma 
consciência desta estrutura dialógica. Quer dizer, o texto constitui-se não só 
como escrita mas como leitura de textos outros e exteriores. É assim a 

51 Idem, Ibidem, p. 9 
52 Júlia Kristeva aponta o interesse da citação como sendo "(...) uma fala atribuída a outro, e a cuja 

autoridade se submete aquele que se escreve como actor-autor." in O Texto do Romance, p. 49 
5 3 Kristeva, Júlia. O Texto do Romance, p. 100 



63 

Soma, a união de princípios opostos (o positivo e o negativo; o "Yin" e o 
"Yang") que não podem separar-se e que, interpenetrando-se, configuram o 
mundo "redondo" da obra, ao desafiar as Leis ou teorias que apontam, a 
intransponível diferença das Línguas e Literaturas. 

O romance de Ondina Braga é, portanto, fruto de uma transformação 
intertextual, modificação e acrescentamento de significantes e significados 
para a criação de um sentido suplementar e daí o seu carácter polifónico.54 

A "poligrafia" que constatamos nas três obras da autora e que tomou 
a forma de Autobiografia ou Romance fazem-nos sentir a dificuldade de 
"etiquetagem" destes textos. É que se, como vimos, a autobiografia é 
também romance, por seu lado o(s) romance(s) estão "contaminados" pela 
autobiografia. Donde o conceito de "espaço autobiográfico" aplicado por 
Lejeune ao romance se nos afigurar, mais uma vez, pertinente e operatório: 
"Le lecteur est ainsi invité à lire les romans non seulement comme des 
'fictions' renvoyant à une vérité de la 'nature' 'humaine', mais aussi comme 
des 'fantasmes' révélateurs d'un individu (...)" para realçar que "ce qui 
devient révélateur, c'est l'espace dans lequel s'inscrivent les deux 
catégories de textes, et qui n'est réductible à aucune des deux."55. 

Assim, uma leitura atenta, das três obras leva-nos a concluir que 
factos narrados ou referidos na autobiografia são, posteriormente, 
recuperados num e noutro romance e até mesmo nos dois. Personagens 
como a mãe, as tias, Mrs. Mills, a professora alemã e até as "sombras" são 
identicamente "tratadas". Alguns exemplos: "Em menina, no inverno, o meu 
quarto, o mesmo da tia Graça, senhora austera, de touca de noite e trança 
postiça, que sabia histórias deste mundo e do outro. Mal ela entrava, já eu 
não me virava mais na cama, quietinha, a meditar nas manchas da parede a 
dois palmos de nariz"56; "Em pequena, a dormir no quarto da tia que se 
alongava em orações nocturnas, o seu convencimento, Ester, de que a tia 
via Deus. Donde, todas, as noites, ela no primeiro sono uma visão a 
persegui-la"57; "Aquela tia louca aos trinta anos - irmã mais velha da mãe, 
literata, escrevia para os jornais"58; " A tia Berta, irmã mais velha da mãe. (...) 
Mas a verdadeira imagem dela vem-me do manicómio (...)"59; "Minha mãe 
era uma senhora de antigamente, la à missa às seis horas da manhã, nunca 
saía à rua em cabelo, criou os filhos com uma austeridade quase 

54 "(...) o romance no seu campo transformacional e intertextual, se pode ser lido como polifonia." 
Kristeva, Júlia. op. cit.p. 189 

55 Lejeune, Philippe. "Le pacte autobiographique" in Poétique 14, pp 159-160 
56 Braga, Maria Ondina, Estátua de Sal. p. 169 
57 Idem. Nocturno em Macau, p. 197 
58 Idem, Estátua de Sal, p. 16? 
59 Idem, Personagem, p. 29 



64 

monacal"60; "(...) quanto não daria hoje para ver a minha mãe de vestido de 
ir à rua, sapatos de salto, a receber pessoas de família, uma ou outra 
amiga!... (...) As suas mãos um pouco ásperas dos trabalhos caseiros (...)"61; 
"Na cidade onde vivi - quantos anos? - com a familia Mills em Inglaterra, as 
manhãs de domingo eram boas (...) Quanto às outras manhãs, (...) Mrs Mills, 
distribuindo a papa de aveia (...)"62; "Mr Nash (...) estava agora velho e 
doente (...) eu ou Mrs Mills íamos fazer-lhe companhia"63; "Perguntei ontem 
à alemã, que se vai embora, se lhe custava deixar Macau (...) as chamas 
saíam já por cima, pela cabeça de cabelos vermelhos."64; "Quanto à 
professora alemã pouco mais ficara para contar do que a sua despedida à 
francesa (...) Rosemund, a sua cabeleira ruiva (...) Era alta, a cabeça como 
fogo (...)"65; " Abro a porta das minhas recordações e as sombras entram -
sombras amadas e sombras temidas (...) reconheço-as uma a uma (...) 
sentamo-nos lado a lado."66; " Dorme a casa, dorme a rua, (...) Quando por 
fim me recolho, bêbada de chá, andam vultos pela sala. Uma multidão. 
Gente que passou, vária, e também alguém que nunca vi e que gostaria de 
conhecer"67; "(...) Mas que honra, senhor, uma visita do Além! (...) Oh, vamos 
é preparar o nosso chá! (...) E nesse instante, que sobressalto, Ester; Será 
que eu estava a sonhar? Esfregava os olhos, olhava em derredor, o quarto 

deserto."68. 
A viagem é um "leit-motiv" da obra ondiniana e espaços como a terra 

natal e o oriente são percorridos não só na autobiografia como, também, 
ficcionalmente: "Quando cheguei a Hong Kong, fugida de Goa (...) Eu vinha 
daquela dor da invasão indiana que me obrigara a abandonar a terra dos 
meus antigos (...)"69 "No tempo natural da noite de Goa, a minha alma, 
sonâmbula, tentava a peugada do Eterno."70; "Bem, eu estive em Goa, 
guardo Goa comigo."71 "Ah, Pangim, que saudades! O que eu não daria 
para voltar a Pangim, a Goa"72; "Quando todas as semanas ia ao Porto, ao 
Instituto Britânico, vinha no correio da noite, muito estafado, a parar em cada 
lugarejo, e Braga surgia na estaçãozinha mal iluminada a cheirar a carvão, 

6 0 Idem. Estátua de Sal, p. 138 
61 Idem, A Personagem, p. 191 
6 2 Idem, Estátua de Sal, p. 63 
6 3 Idem, A Personagem, p. 23 
6 4 Idem, Estátua de Sal, p. 78 
65 Idem, Nocturno em Macau, pp. 74-75 
6 6 Idem. Estátua de Sal, p. 118 
6 7 Idem, A Personagem, p. 20 
6 8 Idem, Nocturno em Macau. p. 209 
6 9 Idem, Estátua de Sal, p. 44 
7 0 Idem, Ibidem, p. 126 
71 Idem, Noturno em Macau p. 81 
72 Idem, Ibidem, p. 113 
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caseira, fácil, como a soleira da porta da cozinha no campo. (...) Bonita a 
viagem de Braga ao Porto. (...) Eu gostava mais do comboio (...) Correndo 
ao nosso lado, qual sonho de febre, os muros caiados das quintas, tufos de 
trepadeiras, roupa a secar, medas cortadas do tempo e aureoladas de 
pardais (...) Nas vilas, as feiras (...)"73; "Uma viagem ao Porto, de comboio. 
Tão bom andar de comboio, escutar o lento ranger dos ferros, perscrutar as 
estações, ora desertas, ora apinhadas de gente da aldeia a caminho de 
alguma feira."74 . 

O modo como os diferentes sujeitos encaram o "tempo" revela, 
também, algumas semelhanças: Confrontemos, por exemplo, o modo como 
o "domingo" é visado nas três obras: "Na cidadezinha onde vivi - quantos 
anos? - com a família Mills em Inglaterra, as manhãs de domingo eram 
boas"75, "Não gosto dos domingos (...) De qualquer modo, jamais gostei dos 
domingos. Na cidade, o pasmo das ruas despidas, das lojas fechadas (...) 
Os domingos de menina na província: dia de vestir vestido novo, 
desconfortável, mal calhado no corpo, e de ir à igreja de manhã e de tarde. 
Lá no meu bairro, aos domingos, senhoras velhas e sós (...)"76 ; "Mais um 
domingo. Domingo é como calçado novo (...) Melancólicos, os domingos em 
Macau. (Como em todos os pontos do planeta?)" .77 

Alguns "rituais", de sobremaneira importantes pela sua simbologia, 
são retomados com frequência dentro de cada uma e em todas as obras. E 
o caso do "chá" que, umas vezes é sinónimo de comunhão e bem-estar e 
outras, de tristeza e solidão: "Em torno, o ruído festivo das vozes, a música, 
o tinir das chávenas"78; "Foi uma tristeza nova a que ontem me visitou na 
casa de chá, no meio das minhas amigas macaenses."79; "Na cozinha 
tomava-se chá, trincavam-se biscoitos e conversava-se."80; "A lua, agora 
amarela, boiava no chá, resplandecia nos últimos fumos do incenso (...)"81; 
"E enquanto a água ferve para o chá, enquanto bebo devagar os goles 
escaldantes - tanto frio no caminho! - vou considerando que (...) há aqui 
alguém à minha espera(...)" 82; "Juntava duas, três, quatro cartas, e lá na 
hora azada, de regresso das aulas nocturnas, diante de uma chávena de 

73 Idem, Estátua de Sal, pp. 130 a 132 
7 4 Idem. A Personagem, p. 29 
75 Idem, Estátua de Sal, p. 63 
7 6 Idem. A Personagem, pp. 144 a 146 
77 Idem, Nocturno em Macau. pp. 62-63 
78 Idem, Estátua de Sal, p. 32 
79 Idem, Ibidem, p. 36 
80 Idem, Ibidem, p. 75 
81 Idem, Ibidem, p. 154 
82 Idem. A Personagem, p.63 
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bom chá..."83; "Bebiam agora o chá em silêncio"84; " A professora-de-inglês 
todavia tomava o seu chá a sós. Nada melhor para consolar da solidão que 
uma infusão dessas folhinhas pretas e finas."85 . 

Se com os exemplos apontados quis chamar a atenção para a 
transposição de "realidades" da autobiografia para a ficção, não posso 
deixar de apontar o facto de o elemento chave de Nocturno em Macau, a 
carta, estar já presente em Estátua de Sal, indiciando o romance futuro, 
porém, aqui já presente: 

"Há aquela carta, porém. Esperava por ela há quanto tempo? Talvez 
desde que existo. Ele diz que me ama, que me quer, que só pensa em mim. 
Conheci-o há dias, o mesmo é dizer que o não conheço. Passeámos ao 
lusco-fusco no miradouro em frente ao mar. A estrada branca a nossos pés. 
Ele falava, falava; "Vim de tão longe porque tu estavas aqui. Um poder cego, 
acredita." Como é possível pôr verdade nestas banalidades comoventes? 
(...) E eu a pensar em como tudo deixaria de ser se, de qualquer modo, 
tentasse fixá-lo. 

Ah, esta minha cruel dissecação dos gestos, das palavras, dos 
acontecimentos! Espero todos os dias cartas destas, homens assim, e 
quando elas, quando eles vêm, só desejo partir."86. 

Como se o Romance se viesse preparando lentamente, como se 
primeiro fosse preciso viver para depois imaginar e sonhar: "Se um dia 
soubesse contar das minhas viagens e das pessoas que nelas conheci, 
penso que teria um assunto de romance."87 

As citações que acabo de apresentar, são a corroboração das 
palavras de Gérard Genette que afirmam as trocas recíprocas entre "récit 
factuel" e "récit fictionnel"88e são a confirmação de uma certa 
intertextualidade, isto é, do contacto entre os dois tipos de textos produzidos 
pela autora. 

E se os textos de Ondina Braga se tocam uns aos outros, como já se 
viu, relacionam-se, também, com outros, mais ou menos intimamente. Já 
apontei a influência da literatura chinesa que, no entanto, não é a única. Da 
leitura das três obras ressaltam as citações ou o nomear de autores 
portugueses como Pessoa, Pessanha, Raul Brandão, Irene Lisboa, Torga, 
ou estrangeiros como por exemplo Rilke ou Wirginia Woolf. Os textos 

83 Idem, Nocturno em Macau. p. 56 
84 Idem. Ibidem, p. 72 
85 Idem, Ibidem, p. 202 
8 6 Idem. Estátua de Sal, pp. 72-73 
87 Idem, Ibidem, p. 155 
88 cf. I3. parte desta dissertação 
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bíblicos são muitíssimas vezes referidos e, algumas vezes, são mesmo 
fundamentais porque, tal como acontece com uma lenda e um drama 
chinês89, em Nocturno em Macau, por exemplo, "O Livro de Ester"90 é 
uma espécie de resumo da diegese, uma história dentro da história, 
apresentando-se, portanto, a acção principal de forma concentrada, nessa 
célula, pelo processo de "mise en abyme."91 

A viagem não acontece, então, apenas no universo físico ou 
diegético, ela processa-se, também entre textos, dentro deles. Ao cruzarem-
se "poéticas", nos seus labirintos, nascem o "autor" e, com e por ele, a 
"personagem" prontos ambos para a aventura da "auto-bio-grafia" que é 
também a do romance, aventura do conhecimento de um "Eu" que é sempre 
plural na sua singularidade e sempre singular na sua pluralidade. 

2. "O "Eu" na pista de uma identidade: da palavra do "Autor" à "voz" das 
"personagens" e do "domínio focalizador" do Narrador ao "ponto de vista" 
da "Personagem". 

"L'acte autobiographique ne se définira ni en termes d'un sujet qui se 
"couche" sur papier ou sur parchemin avec sincérité, ni en termes d'un 
"persona" qui appartient au domaine du langage, mais doit plutôt apparaître 
comme une dialectique entre les deux. L'un et l'autre sont fictifs, jusqu'à un 
certain point, mais chacun appartient à un genre différent d'énoncé. Le "je" 
du présent tire sont identité des circonstances dans lesquelles il est produit 
dans le discours. Le "Je-comme-objet" appartient aux énoncés historiques 
délimités par un système de passés dans lesquels la première et la 
troisième "personne" sont fondues en une seule. 

(...) C'est cette convergence qui consacre l'autobiographie comme 
dialetique entre le moi et le moi-comme-un autre, comme édifice bâti sur une 
"différence" médiatisée par les transformations du langage."92. 

Se Ricoeur nos faz notar o modo como a constituição da identidade 
se realiza pelo jogo de uma "ipseité-mêmete" e pela dialética de um 
carácter com a "alterité", Vance aponta, no texto citado, a construção da 
identidade como aproximação e arquitectura que acumula (por vezes de 
forma violenta) as diferentes peças, os blocos vários que do passado ao 

89 Braga, Maria Ondina, Nocturno em Macau. pp. 119 e 173-174 
9 0 Idem, Ibidem, p. 118 
91 cf. Bal, Mieke. Narratologie. Paris, Klincksiek, pp. 106-107 
9 2 Vance, Eugene "Le Moi comme langage: Saint Augustin et l'autobiographie" in Poétique 14. 
1973. pp 163-164 e 168 
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presente se foram aglomerando para e na estruturação de um "eu". O texto 
tomar-se-á então, o lugar da expressão da poliformidade, que pelo poder 
da memória e da imaginação se evidencia para, por fim, se dar uma 
imagem se não unificada, pelo menos, reunida do sujeito. 

A dispersão da linguagem será uma via para a convergência que é, 
em última instância, o acto autobiográfico. Os dados, as lembranças (reais 
ou imaginárias, tanto importa) vão convergir, depois de retractados no texto 
e formar a imagem "real". 

A autobiografia de Maria Ondina Braga, na linha do afirmado por 
Vance, é o lugar do ajustamento de "eus", de uma primeira pessoa que se 
volta para trás, melhor, se desdobra para no presente da escrita falar das 
"mesmas outra(s)" - a(s) do passado - e, aí, no texto, pela linguagem, 
dialecticamente, fazer surgir a Outra-Única, semelhante e diferente. 

A escrita evocativa, assumida pela autora, do princípio ao fim da 
obra, diz-nos do acto e efeito do chamamento à consciência revelando-nos, 
assim, as lembranças e as imagens que voluntária ou involuntariamente, 
fazem a sua aparição. Por isso todo um léxico que reiteradamente é usado. 
Alguns exemplos: "(...) toda uma vida (...) revivida (...)"93; "tenho de lembrar 
(...)"94; "(...) traz-me à memória (...)"95; "(...) as recordações despertam (...)"96; 
"Vem-me à lembrança (...)"97; "(...) Não posso esquecer (...)"98 "Recordo-me 
(...)99; "(...) O que a memória ressuscita (ou reinventa) (...)"10°; "(...) Guardo 
inteira a imagem (...)"101; "Nunca mais me há-de passar (...)"102; "Não sei 
porque artes me vem neste momento à ideia (...)"103; "E teimo na minha terra 
(...)"104; "A estrada de Braga ao Porto ficou-me de cor (...)"105; "Recordar 
minha mãe é julgar-me (...)".106 

As lembranças, são-no, sobretudo, de outros, os variados "eles" e 
"elas" da infância e da errância da autora-narradora-protagonista da 
autobiografia que é também "romance", onde o "eu" se rememora, se 
dispersa e se congrega no confronto consigo e com "eles". 

9 3 Braga, Maria Ondina, Estátua de Sal, p. 5 
9 4 Idem, Ibidem, p. 6 
9 5 Idem, Ibidem, p. 7 
9 6 Idem, Ibidem, p. 8 
97 Idem, Ibidem, p. 27 
98 Idem, Ibidem, p. 33 
99 Idem, Ibidem, p. 40 
100 Idem, Ibidem, p. 50 
101 Idem. Ibidem, p. 62 
102 Idem. Ibidem, p. 75 
103 Idem, Ibidem, p. 106 
104 Idem. Ibidem, p. 130 
105 Idem. Ibidem, p. 131 
106 Idem. Ibidem, p. 163 



69 

A perspectiva em que os seres e os acontecimentos recordados são 
apresentados é dada a partir de um presente da narração e, assim, é a de 
um sujeito-herói "condicionado" na sua visão do que já passou. 
"Condicionado" porque é impossível ao relator fazer o seu relato de forma 
objectiva, isto é, ao reviver o passado a narradora não pode abstrair da sua 
condição presente e, por isso, está condenada a deixar a marca das 
experiências actuais na maior parte das suas recordações. Assim, mais do 
que personagem-herói das suas aventuras o sujeito é sobretudo narrador 
de factos que viveu. Esta é, aliás, uma das marcas do texto autobiográfico, 
pois como afirma Pascal A. Ifri, "Le narrateur est donc continuellement 
présent en ce sens que c'est lui qui choisit et ordonne les souvenirs, et 
justifie ce choix et cet ordre."107 . 

Ao dar voz às recordações que se lhe impõem -"(...) as recordações 
despertam, são criaturas aqui a meu lado a gritarem pela escrita".108 -, logo 
nas primeiras páginas do texto, o sujeito se (nos) dá conta desta (outra) 
divisão de papéis e da sua condição de narrador cujo ponto de vista 
orientará, frequentemente a narração: " Nesse tempo eu acreditava que 
viviam anjos por trás das janelas sempre fechadas de uma casa fronteira à 
nossa. "(...) Mas penso que fui mesmo doidinha.(...)"109. É, aliás, a distância 
narrativa que explica o comentário ("penso que fui mesmo doidinha") sobre 
a "outra" que ela era e que lhe parece, agora, de alguma maneira, estranha 
ou que leva, outras vezes, a narradora a ficcionar o vivido ou mesmo o não-
vivido:" Nos olhos semicerrados, como nos tempos de menina, o mundo 
sem fim da imaginação... os móveis fitam-me terrivelmente sérios (...)"11° "E 
os meus parentes antigos, os desaparecidos (...) olhavam-me, dos retratos, 
com olhos imensos e tristes."111. Assim, surge claro que as recordações nem 
sempre são apresentadas na perspectiva da protagonista que as viveu e 
que, pelo contrário, a narradora ocupa o principal papel na narração. 
Partindo da situação privilegiada do presente, a narradora em relação ao 
passado é, se não completamente omnisciente (por várias vezes manifesta 
dúvidas), pelo menos assume-se como condutora da diegese dado que, 
embora dando voz às lembranças, as apresenta segundo o seu modo 

107 Ifri. Pascal, A. " Focalisation et récits autobiographiques" in Poétique 72. Paris, Seuil, 
Novembre, 1987, p. 485 

108 Braaa. Maria Ondina, Estátua de Sal, p. 8 
109 Idem. Ibidem. ppl7-18 
110 Idem. Ibidem, p. 28 
111 Idem, Ibidem, p. 52 
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específico e à luz de um presente que, sendo ponto de chegada, projecta 
sobre o passado as suas (in)certezas actuais112. 

É notório em Estátua de Sal o uso da primeira pessoa dado que o 
pronome pessoal, sujeito ou complementos, surge de modo prolixo -
ultrapassa o número de quinhentas as referências explícitas ao "eu" nas 
suas várias modalidades. E nesta superabundância (que confirma, aqui, o 
estatuto de texto autobiográfico) surge como evidente que o "eu" se assume 
de duas maneiras diferentes: umas vezes é o do passado, tentando o 
narrador "colar-se" à personagem para que se apresente de forma 
"indiferenciada" com ela: "Apetecia chorar (...) Apetecia ser melhor. Em 
Luanda, então, o mar ia ter connosco dentro de casa, não nos deixando 
mais sossegar (...) 113, outras é indubitável que o sujeito narrador se afasta 
do sujeito-personagem para melhor o perspectivar e dele dar referências: 
"Quem fala é aquela parte de fora de mim sempre atenta à de dentro e a 
explorá-la, um atroz, um falso eu que tive de inventar para não desistir."114. 
Assim, a autobiografia vacilará entre dois modos de focalização. A 
focalização interna da personagem assume-se em variados momentos, 
transmitindo a perspectiva limitada da protagonista: "Um arrepio correu-me 
o corpo. Longe, cânticos, um coro arrastado, lânguido de paixão. Não seria 
só o rumor do mar? O vento na ramaria do bosque? Sussuro de insectos ou 
pio de pássaros nocturnos?" (...)115. Esta passagem conta-nos um episódio 
tal como foi vivido pelo sujeito na, ainda que transitória, perspectiva limitada 
de personagem no momento em que o viveu. Digo transitória porque, de 
facto o relato das recordações aqui e noutros trechos da narrativa, acaba 
sempre por ser, mais ou menos esclarecido. É impossível à narradora não 
interferir e contar o que aconteceu como se passou ou ela imagina que se 
tenha passado. É que "(...) l'autobiographe, en revivant son passé par 
l'écriture, ne peut faire abstraction de ce qu'il est devenu et parce que, s'il, 
peut narrer certains épisodes dans la perspective de son 'plus jeune moi', il 
est condamné à laisser la marque de son expérience et de sa maturité dans 
la plus grande partie de ses souvenirs. Il est condamné à écraser de sa 
présence son récit dans la mesure où la démarche autobiographique, de 
par son essence même, implique une prédominance du narrateur sur le 
héros, ne serait-ce que parce que, quelle que soit la raison qui le pousse à 

112 "Le narrateur ne sait pas "tout", mais il maîtrise sur le plan de la focalisation la totalité de 1' histoire 
qu'il organise en récit". Vitoux, Pierre, "Le jeu de la focalisation" in Poétique 51. Paris. Seuil. 
Septembre. 1982. p. 361 

113 Braga. Maria Ondina. Estátua de Sal. p. 9 
114 Idem. Ibidem, p. 77 
115 Idem. Ibidem, p. 86 
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raconter son enfance ou sa vie, il sélectionne et ordonne ses souvenirs dans 
un but précis (...)"116. Por isso, e para isso, a narradora assume-se como 
omnipresente, dando-nos, de si, as lembranças e comentários sobre o 
passado e até sobre o presente. Assim, o texto da autobiografia constrói-se 
pelo movimento que varia entre o antes e o agora, da memória ao auto-
-retrato actual, do voltar-se para trás ao olhar da actualidade, do interior ao 
exterior, que só o narrador pode dominar e reger. A focalização desviar-se-
-à, portanto, da perspectiva da personagem-herói e passará para a da 
narradora que selecciona e apresenta as suas lembranças e reflexões. De 
tal modo a sua presença é notória que é evidente a apresentação e 
sucessão dos factos segundo as suas "ordens". A temporalidade é, então, 
completamente dominada e, até, subvertida o que condicionará a própria 
composição do texto sobre a qual a narradora (mais uma vez manifestando 
a sua autoridade), reflecte: "O bicho vai roendo o rodapé. Monótono e firme, 
na sala deserta, o ranger dos seus 'dentes' desafia o relógio do meu 
coração, o maquinismo do meu cérebro (...) Assim as histórias vão 
nascendo (...) Assim vou contando de noite o que de dia vivo. (...) Horas 
compridas, tempo de anotar tudo: o que a memória ressuscita (ou 
reinventa), o que o peito gostou de entesourar."117. 

Concluindo, podemos pensar que Estátua de Sal é 
predominantemente um "récit" de focalização interna do narrador. É que, tal 
como acontece com o comum das autobiografias, "(...) l'auteur d'un tel 
ouvrage ne peut en effet que difficilement faire abstraction des événements 
subséquents, ignorer les circonstances de sa narration ou surtout présenter, 
autrement que par flasches, le point de vue d'un héros qui est 
immanquablement devenu une figure vague. Bref, le passé est interprété, 
non pas revécu."118. 

No entanto, porque do passado se diz, interpretando-o e 
reinterpretando-se, para isso usando, muitas vezes a imaginação, a 
autobiografia ondiniana é "romanceada", isto é, a ficção invade o texto da 
memória. Quando isso acontece, as "leis" da autobiografia são postas em 
causa e a personagem sobrepõe-se à narradora ou, pelo menos, não se 
deixa "dominar", totalmente, por ela. Esta situação tem lugar nos momentos 
do texto em que a narradora se limita a dar a voz à personagem, passando, 
então, a transcrever as palavras desta última para o texto. Mais uma vez, 
note-se, a influência do narrador dado que, em última instância, as 

116 Ifri. Pascal. A. op. cit. p. 484 
117 Braga. Maria Ondina, Estátua de Sal. pp 49-50 
118 Ifri. Pascal A. op. cit, p. 487 
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"palavras" da personagem são mediatizadas por ele, exceptuando os 
momentos de diálogo, em discurso directo, quando as personagens 
adquirem "autonomia". 

Segundo Michal Glowinski "(...) le dialogue a cessé de n'être q'un 
phénomène naturel pour devenir l'un des signes distinctifs du monde 
romanesque, une sorte de signal de fictionnalité."119 . Alguns diálogos 
podem encontrar-se em Estátua de Sal o que poderá, também, justificar a 
classificação aparentemente paradoxal de "autobiografia romanceada". No 
entanto, esses diálogos apresentam-se como momentos limitados (no 
espaço da obra)120 e também como instantes ficticiamente reais. 

Como já referi, longe de falsear a imagem da "autora" da 
autobiografia, estes momentos da diegese servem, ao contrário, para 
melhor nos proporcionar o "retrato" de quem de si fala, ainda quando cede a 
fala às personagens "fantasmáticas" ou "reais". "Realmente" narradora ou 
"ficcionalmente" personagem, o "eu" que se revela é o de alguém que 
rejeita a ordinária divisão entre sonho e realidade, reintegrando-os no 
"récit". Estilhaçando barreiras e reivindicando toda a liberdade na e para a 
sua criação, a autora instaura na obra uma forma de "mimésis" na qual o 
"referente" só poderá ser visto com olhos de Poeta. Para lá das 
classificações, o que temos em Estátua de Sal é o relato de uma primeira 
pessoa que, para autenticar o "eu", necessita de um "ante-eu" e (vice-versa) 
e daí a alternância das posições focalizadoras com os papéis incarnados . 

Como já tive oportunidade de notar, os "outros" que o "eu" insere na 
narrativa, relacionando a ficção de si próprio com a de terceiros, são 
aqueles com quem a autora quer co-memorar. Daí que a subjectividade que 
os dúplices "eu" poderiam sugerir se veja, até certo ponto, atenuada pela 
presença "objectiva" dos que, qualquer que tenha sido a via, se 
apresentaram e impuseram ao texto e à sua autora, participando na sua 
"formação". Mesmo nos momentos de solidão (desejada ou não) o sujeito 
da autobiografia e/ou do romance só tem existência plena quando 
confrontado com "outros", do presente ou do passado, isto é, nunca uma 
"personagem" se constrói ou auto-constrói separadamente, a sós. 

Em Estátua de Sal, os "outros" pertencem a dois grandes 
conjuntos: os que povoaram a infância e os que acompanharam ou 
acompanham a narradora-personagem na "viagem" que vem realizando na 
vida e na escrita. Dentro de cada um destes conjuntos há ainda a notar dois 

119 Glowinski. Michal, Sur le roman à la première personne. Poétique 72. p. 503 
120 São quatro os momentos relativamente extensos de diálogo. Cf. pags 58 e seguintes: págs 98 e 99; 

págs 151 a 154 e págs 157 a 159. 
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sub-conjuntos: o das personagens femininas e o das figuras masculinas. 
Assim, e começando por considerar a Infância, claramente referida ou 
relembrada no "texto", é interessante notarmos o modo como as 
personagens masculinas são "tratadas" no "agora" da narradora e no 
"passado" da personagem. São três as principais ou mais extensivamente 
referenciadas: o pai, o tio e Sor António. Este último veio do "mundo dos 
mortos" até junto da personagem, uma noite, em Worcester e é desse 
"encontro" que a narradora nos conta, para falar em seguida, de outros 
mortos nos quais inclui o pai: "O pai morreu tinha eu dez anos. Recordo-me 
de que erraram as medidas do corpo, o caixão ficou curto, esteve um dia 
inteiro na cama, vestido, pronto, fato preto, a cara muito branca, 
imperturbável. Quando me levaram a vê-lo (...) as mãos que me fizeram 
beijar eram frias de mármore. Eu não sabia então que os mortos ficavam 
gelados e sofri um susto (...)121. A figura paterna recordada, ou "revista" pelo 
sonho, é sempre sentida como distante e, em última análise, mesmo 
ausente porque "morto": "Entretanto, eu sonhava com o pai (...) sonho 
sempre igual: um pai grave , distante, a fitar-me com serenidade. Eu a 
perguntar-lhe como era o outro mundo (...) E havia uma mancha de 
humidade no tecto que me fazia lembrar um cavalo, que me fazia pensar 
num dragão".122 Não será, por acaso, que estas duas figuras míticas surgem 
associadas ao "pai" morto. É que "Uma crença, que parece estar fixada na 
memória de todos os povos, associa originariamente o cavalo às trevas do 
mundo ctoniano (...) Filho da noite e do mistério, este cavalo arquetípico é 
ao mesmo tempo portador da morte e da vida (...) e quando se apresenta, 
como é o caso, nem branco nem negro mas esbranquiçado (a cor da 
humidade) tem a (...) brancura do luto (...)" e estando associado ao elemento 
água e à noite, ilustra " a valorização negativa do cavalo lunar, associado 
ao elemento água"123, sendo a própria imagem do pesadelo. Por outro lado, 
"O dragão aparece-nos sobretudo como um guardião severo (...) dos 
tesouros escondidos, e, como tal, o adversário que deve ser vencido para 
ter acesso aos mesmos". Assim, "O herói explica J.L. Henderson, mergulha 
nas trevas, que representam uma espécie de morte... a luta entre o herói e o 
dragão... deixa transparecer... o tema arquetípico do triunfo do Eu sobre as 
tendências regressivas"124. Se considerados de modo dissociado, "(...) o 
binómio cavalo-dragão pode cindir-se nos seus dois componentes que, 

121 Braga. Maria Ondina. Estátua de Sal, p. 40 
122 Idem. Ibidem, p. 93 
123 Chevalier. Jean Gheerbrant. Alain, op. cit. pp. 171 a 177 
124 Idem. Ibidem, pp. 272 a 274 
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tomando então valores contrários, se enfrentam numa luta de morte, que se 
torna a luta entre o bem e o mal. É evidente que o cavalo é então valorizado 
positivamente, pois representa a face 'humanizada' do símbolo; por sua vez, 
o dragão passa a representar a 'Besta-em-nós', que é preciso matar, ou 
seja, rejeitar (...)"125. A relação da personagem com o ser da paternidade 
nunca se apresenta como "viva" e muito menos "calorosa". Há sempre um 
frio e uma distância insuperáveis entre os dois. Será o "pai" a figura 
arquetípica, o "modelo" que irá reger a relação da personagem-narradora 
com a figura masculina em toda a obra? Voltaremos a este ponto. No 
entanto, uma excepção, em Estátua de Sal e, ainda relacionado com a 
primeira idade da personagem, nos é dada a conhecer - a relação com o tio 
que ela admira e pelo qual sente um grande orgulho. É lembrado pelas 
suas características de artista e viajante, o que para sempre será tido como 
sinónimo de "superioridade" para a narradora. Daí a admiração e o afecto 
que lhe manifesta e que não vemos expressos em relação ao pai. Ao 
contrário deste, ligado à ideia de morte, o tio estará ligado à vida e é assim 
que será recordado: "Ao chegar o Outono é como se visse o meu tio subir as 
escadas com duas pêras pardas na mão."126 . No entanto, e uma vez mais, a 
morte transforma porque tudo toca, provocando a definitiva separação que a 
memória e as palavras tentam colmatar: 

"E foi Paris a cidade cruel da separação mais dolorosa que já vivi. 
Abandonei-a, de repente, numa viagem sem retorno, para assistir ao funeral 
daquele que me tinha ensinado a amá-la. 

Com a morte do meu tio, dir-se-ia que Paris morria também um 
pouco."127. 

As figuras masculinas que, por razões familiares ou não, se 
relacionaram com a personagem enquanto jovem, estão todas ausentes 
definitivamente e são lembradas, no agora da narrativa, como alguém que 
um dia esteve vitalmente ligado à personagem ou que, como é, 
paradoxalmente, o caso do pai, sempre se sentiu como a grande ausência. 
A todos, no entanto, a morte levou. Terá sido, porém, porque isso aconteceu 
que a personagem se libertou das "forças regressivas" e se pôde lançar à 
aventura da vida e da arte, seguindo no modo feminino, o modelo que, na 
infância, o tio lhe proporcionou? Por sua vez, ela partirá para Paris (e não 
só) e, por seu lado, "modelará" e "entalhará" com palavras. 

125 Idem. Ibidem, p. 177 
126 Braga. Maria Ondina, Estátua de Sal, p. 89 
127 Idem. Ibidem, pp.84-85 
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O mundo da infância foi também povoado por mulheres: a mãe, as 
tias, a irmã, as senhoras velhas ou do povo de Braga. Todas elas, de 
diferentes maneiras, contribuíram para a constituição da identidade da 
personagem actual, a narradora. Vivendo no mesmo espaço, constituindo 
uma espécie de gineceu onde imperam modos de ser e estar que não eram 
os comuns, as tias eram mulheres especiais: "A verdade é que eu tinha uma 
tia que, inconscientemente alimentava os meus devaneios (...) Contava 
histórias espantosas (...) gostando de rezar (...) uma volúpia quase (...)128; 
"Aquela tia louca aos trinta anos - irmã mais velha da mãe, literata, escrevia 
para os jornais129. A mãe, a "pessoa" mais lembrada de toda a autobiografia, 
caracteriza-se pela sua ligação ao "mistério", pela valentia, paciência e 
sentido de justiça. Também ela contava histórias, estas verdadeiras (?) e 
era profundamente religiosa: "A mãe tomara-se uma viúva renitente, mas 
sem ser desesperada (...) a fé fazia-a voltar-se para Deus, numa confiança 
sem limites. Nunca ninguém a ouvia lamentar-se de solidão ou desconforto" 
13°; "Minha mãe era uma mulher valente (...) Paciente e justa (...) uma história 
de outro tempo para contar ao serão - sempre histórias verdadeiras. (...)"131 

Todas as outras mulheres têm em comum a solidão (são mulheres sem 
homem, porque viúvas, "exóticas" ou freiras), a devoção, a doçura. As 
rapariguinhas, a irmã e as colegas, são crianças como outras quaisquer, 
vivendo vidas regulares, infantilmente descuidadas ou precocemente 
adultas (irmã). Assim, o "meio" em que a personagem se desenha e 
desenvolve caracteriza-se por ser "habitat" propenso ou, mais do que isso, 
promotor da "singularidade", pois envolve e desenvolve a misteriosa 
diferença da loucura, da religião e da literatura. 

Depois de ter dado início à sua "peregrinação" pelo mundo - Europa, 
África, Ásia - a narradora teve oportunidade de conviver com outros e outras 
que são incluídas na sua autobiografia. E há homens e mulheres, reais e 
imaginários, que povoam o texto. Conjuntamente com os da infância, estes 
afastam-se do vulgar modo de viver, pelo menos, do conhecido da 
personagem antes de partir. Na Europa, em Inglaterra, conhece a Senhora 
Knowles de quem a narradora "Sem considerar muito as suas palavras; (...) 
gostava de observar o rosto (...) e de lhe escutar a voz, ao mesmo tempo 
doce e grave, ingénua e profundamente maternal"132 e em quem encontra 
afinidades com personagens dos romances de Dickens e das irmãs Brontë; 

128 Idem. Ibidem, pp.18, 23 
129 Idem, Ibidem, p. 163 
130 Idem, Ibidem, p. 92 
131 Idem. Ibidem, pp 162-163 
132 Idem. Ibidem, p. 34 
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observa "(■■•)
 o s gestos eficientes de Mrs Mills, distribuindo a papa de aveia, 

brusca e mal-humorada (...) altamente objectiva e prática (...)"
133

; reflecte 
sobre as acções aparentemente idênticas de ambas: "(•••) visitávamos a 
casa de Deus egoisticamente, sem nenhuma rectidão; eu por um conforto 
ético; ela, em busca de um conforto estético. Católica eu, protestante ela, 
ambas havíamos recebido a mesma herança de amor e não amávamos."

134
. 

Em Paris, é "au pair" na casa acolhedora (mas sempre estrangeira e, por 
isso, estranha) de Madame Marin que "(...) era calma, afectuosa, diferente 
de Mrs Mills como o calor do frio (...) [e que] (...) adorava conversar."

135 Em 
África, em Angola, frequenta a casa de D. Eugenia com quem toma chá e 
que é a "causadora" de uma angustiante lembrança da mãe moribunda

136 e 
tem a oportunidade de viajar com uma "negra viúva [que] suspirava de 
saudade das chuvas, (...) confundia-se com a paisagem"

137 - mulher viúva, 
desejando a fertilidade da terra de que é símbolo, fruto e raiz. Na Ásia, 
passando por Goa, dá-se conta da "alteridade" das mulheres orientais e 
presencia o mercado de Pangim com a mesma admiração e encanto de 
quem está perante um quadro diferente e nunca visto: "(...) as mulheres de 
sari e boca tingida, que luminosa e colorida tela de Caranzalém a Pangim, 
de Ribandar a Velha Goa!"

138
. Neste espaço, à data da estadia, ainda 

português e, agora, na hora da recordação, já não, a narradora, então 
personagem, foi professora e daí, o seu convívio com "As meninas [que] 
tinham vindo da União Indiana falavam inglês e precisavam de fazer exame 
de português."

139 Meninas sós, pobres e, mais tarde, reintegradas num 
continente que se lhes impôs ou as reconquistou. Finalmente, Macau, e por 
extensão metonímica, a China. Aí a oportunidade de encontro-desencontro 
com a diversidade feminina - há professoras chinesas (da China e de 
Macau), portuguesas e de outras nacionalidades (alemã por exemplo). 
Apesar da diversidade, nenhuma das mulheres se lhe assemelha dentro ou 
fora da escola. É o lado "alter" a impor-se e a compor a identidade da 
personagem que a narradora agora recompõe. As atitudes da professora 
portuguesa são para as outras motivo de riso, estranheza e mesmo susto. 
Aliás, são todas estranhas, diferentes e sós: "Elas, ocupadas e sós (...) Ao 
lado umas das outras, não nos queremos, não nos amamos."

140 .Como nas 

133 Idem. Ibidem, p. 63 
134 Idem. Ibidem, p. 64 
135 Idem. Ibidem, p. 80 
136 Cf Idem. Ibidem, pp. 111 a 114 
137 Idem. Ibidem, pp. 168-169 
138 Idem. Ibidem, p. 125 
139 Idem. Ibidem, p. 145 
140 Idem. Ibidem, p. 78 
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outras terras por onde passou, também, em Macau, a solidão é feminina 
apesar do aparente e imposto contacto. Há alunas que a escutam mas "São 
irónicos os seus olhinhos observadores e há hostilidade (...)."141 No entanto, 
ainda é com elas que preenche a sua carência de hospitalidade, mesmo 
que no fim sinta só frustação, pois até quando os gestos das personagens 
significam partilha, o resultado é dado pela expressão da pena.142 

Considerando as mulheres portuguesas e macaenses que habitam Macau, 
a personagem (agora simultaneamente narradora porque estamos no 
presente e no espaço da enunciação) diz: "Quanto às mulheres que falam 
português acho-as todas aqui razoáveis e todas indesejáveis."143 É que a 
sua (delas) vivência é mediana e, por isso, sem interesse, e não desejada 
pela personagem que aspira ultrapassar os limites definidos por uma 
razoabilidade que comanda as relações em Macau. É esta característica (a 
conveniente mediania) que a personagem vê afastada por parte das freiras. 
Em Estátua de Sal confessa a protagonista: "Nunca desejei, ser freira. 
Mas os conventos (...) aquela ciência que cada religiosa guarda no olhar 
recatado ou no sorriso singularmente contente, tudo o que lhes diz respeito 
me impressiona."144. Uma mulher, um dia vista em Hong-Kong, atraiu os 
olhos da protagonista-narradora, por ela "[parou] contra o fluxo da corrente 
humana" e se enterneceu: " Era uma velha de pés atados, trôpega, incapaz 
de arrostar com a turba. Uma velha que não podia ir ao templo e que, não 
tendo casa, não tinha oratório. Vivia nas pedras do cais. A seu lado, o tijolo 
do travesseiro, a tigela do chá. (...) Dos lábios da mulher saíam sons 
guturais. Deformados, minúsculos, os pés balouçavam-lhe. E os olhos, 
pregados na lua, dir-se-ia não poderem já olhar mais nada, irem fechar-se 
para sempre, seguir com a lua para o desconhecido."145. 

Penso poder considerar esta personagem a figura paradigmática, o 
modelo endógeno das personagens cuja conduta provoca a produção 
imaginativa da autora. É que fugindo à vulgaridade (por vontade própria ou 
não) é o tipo supremo da mulher extra-ordinária que contra o "fluxo da 
corrente humana" embora sem forças para a enfrentar, escolhe para viver 
um lugar donde se pode sempre partir ou esperar pelos que chegam e que, 
vivendo apenas com o essencial, falando uma língua indecifrável e mesmo 
com os pés atados, é capaz de se fixar na Lua e seguir com ela, na viagem 

141 Idem. Ibidem, p. 79 
142 Idem. Ibidem, Cf pag. 98-99 
143 Idem. Ibidem, p. 167 
144 Idem. Ibidem, p. 41 
145 Idem. Ibidem, pp. 160-161 
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que a levará ao lugar do Desconhecido onde, talvez, possa vir a Conhecer 
(-se). 

Esta mulher rara, pela forma e pelo ser, pode tomar outra forma e ser 
portuguesa e jovem e chamar-se Ângela. Será sempre mulher em viagem, 
para Paris ou para a India ou para Macau mas "(•••) u m a mulher diferente do 
comum, que não falava daquilo que tinha nem daquilo que sabia, não 
alimentava invejas nem despeitos, não sentia pejo em se revelar diante de 
outra mulher."146. 

Referi que a figura paterna e as relações de distância e 
incomunicabilidade (que por isso, evidentemente, não o são), talvez 
possam em "mise - en - abîme" explicar o modo como a protagonista, 
enquanto tal e como narradora, se liga às personagens masculinas sobre 
quem "escreve" na sua autobiografia. São figuras de desejo (desejadas ou 
desejando) que nunca deixam de o ser porque nunca a união se consuma, 
nem nunca a noite permite a visão total daquele que, por momentos, se 
abraçou. São todos estrangeiros (ingleses, americano, chinês, russo, 
japonês, italiano) e com todos eles houve um assomo, uma promessa (dita 
ou não dita) de amor que nunca se concretizou, (ainda que sensualmente 
pressentida). Ou porque "outros" interferiram: "Quanto ao coadjutor do deão, 
moço louro e delicado (...) começou a falar de amor. (...) Nós, lado a lado, 
calados, a beber chá. Depois ele disse qualquer coisa sobre a tristeza que 
sempre acompanha o amor. (...) Foi quando apareceu o bispo, com o gesto 
belo e fútil de homem da sociedade, e o ambiente desfez-se, como se a 
galeria de vidro se tivesse estilhaçado."147; ou porque a tristeza é maior e 
mais forte que a paixão: 

"(...) a minha tristeza a abraçá-lo, longa, carinhosamente, do jeito que 
os homens gostam de ser abraçados. 

Não sei o tempo que durou aquilo, nem me lembro de mais nada."148; 
ou porque não se fala a mesma lingua e a aprendizagem do amor em 
línguas tão dissemilhantes, como o português e o chinês, só se faz pelo 
silêncio e é, terrivelmente, demorada (um verdadeiro "ofício de paciência"): 
"Despertou-me a voz dele: se eu sabia o que era estar apaixonado. Pedi-lhe 
que mo ensinasse a escrever em chinês. (...)" 149; ou porque na realidade 
talvez "ele" não passasse de um ser excepcional trazido pelas condições 
excepcionais que um tufão provoca em Macau, um fantasma que talvez 

146 Idem. Ibidem, p. 156 
147 Idem. Ibidem, p. 32 
148 Idem. Ibidem, p.37 
149 Idem. Ibidem, p. 48 
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volte para a ver: "(...) o estrangeiro (...). Era americano (...) (...) Hoje cismo no 
pintor-poeta e um arrepio corre-me o corpo (...) Fecho os olhos (...) Quem 
sabe se ele me deparará na primeira esquina, ao fundo do corredor, no arco 
da porta? (...)" 15°; ou porque mais importante do que realizar um sentimento 
é ficar com a expressão dele, e é a atracção quase fetichista pelo objecto 
que diz do amor - a carta, mapa que fala de viagens realizadas e a realizar: 
"Há aquela carta, porém. Esperava por ela há quanto tempo? Talvez desde 
que existo"151; ou porque o des-gosto do parceiro é inultrapassável e é o 
que permanece: "Assim, saí eu com um japonês em Hong-Kong (...) 
Começava a minha fantasia a vaguear pela estrada de lua, quando a boca 
dele abafou a minha (...) E um cansaço, um imenso, um infinito tédio, tomou 
conta de mim."152; ou porque o mais importante é imaginar, ignorando 
mesmo o objecto que provoca a imaginação o que não é o caso, 
excepcional, do homem russo que "(...) corria mundo, livre como o vento, 
mas transportava consigo as raízes do sonho"153 e que foi mais do que visto, 
inventado porque na realidade é apenas "sonho"; ou porque o encontro não 
aconteceu. Ele não veio, faltou, frustando a espera o que talvez, em última 
instância, fosse o desejado, permanecendo, assim, o imprevisto e o enigma: 
" Perfeito. Se Vittorio tivesse vindo, nos tivéssemos estreitado, olhado nos 
olhos, passeado de mãos dadas pelos 'boulevards', pelos cais do Sena ... 
Vittorio continuaria a ser o meu apaixonado 'pen-friend', belo, independente 
- um homem tal como eu o imaginara, diferente dos outros, logo impossível. 
Assim Vittorio é mesmo Vittorio."154 . 

Três personagens masculinas são encaradas de modo diverso pela 
narradora e, por isso, também recordadas por outras características: uma 
criança e dois velhos. Um africano e dois chineses. O primeiro era um ser 
diferente dos homens "normais" pois tinha poderes que outros não têm e, 
por eles, queria mudar a vida da protagonista: "O velho Roque lá estava, ao 
sair das aulas (...) tinha manhas de feiticeiro. Queria que lhe confessasse as 
minhas mágoas secretas a fim de as esconjurar. (...) Guardava num saco à 
cinta sete espíritos cativos."155 O velho chinês e o neto, habitantes da parte 
aquática de Macau são visitados pela personagem que com eles 
estabelece um extenso diálogo que a narradora transcreve. Se 
relembrarmos o que disse sobre a "funcionalidade" do diálogo na narrativa, 

5 0 Idem. Ibidem, pp. 58. 61. 62 
5 1 Idem. Ibidem, p.72 
5 2 Idem. Ibidem, pp. 101. 102 
5 3 Idem. Ibidem, p. 116 
5 4 Idem. Ibidem, p. 123 
5 5 Idem. Ibidem, p. 168 
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facilmente, se chega à conclusão de que esta passagem é sobretudo 
"romanesca", fruto do sonho e do desejo de comunicação mais do que 
"prova documental" de um encontro. O que a personagem desejou foi uma 
outra forma de amor, participar na vida de uma família que, 
sintomaticamente, era invulgar e incompleta - viviam avô e neto, sem mãe 
ou avó. A personagem foi, então, a figura que faltava e que, por momentos, 
estabeleceu o equilíbrio, a luz, transformando e transformando-se: "A lua, 
agora amarela, boiava no chá, resplandecia nos últimos fumos de incenso, 
doirava as faces de Hin e do avô, mudava as águas salobras num lago de 
luz."156. 

Assim, em Estátua de Sal evocam-se vários seres, no feminino e 
no masculino, que fizeram parte das vivências de uma personagem 
feminina e que contribuíram, cada um a seu modo, para a identidade da 
narradora que nos fala predominantemente de si. 

A sociedade está ou estava organizada, para a narradora, em função 
da "autoridade" masculina. O "poder" paterno não deixa, nunca, de se tentar 
impor ainda que de forma atenuada ou camuflada, pois se as figuras 
masculinas com esse "poder" se ausentaram, há ainda quem queira 
"proteger" a protagonista. Ora, é esta imposição de leis que ela não aceita, 
da qual quer libertar-se, porque limitadora. A sua autobiografia é a história 
(romance) da emancipação da mulher que um dia decidiu assumir a sua 
independência e viver liberta. A consciência porque se rege e regerá, não 
será comandada por nenhuma figura inibidora, mas será a sua. É óbvio que 
não constituirá a consciência a partir do nada. No passado, próximo ou mais 
ou menos remoto, estão as suas raízes e os seus laços. Mas são raízes e 
laços que se conhecem, questionam e, até, se desatam, ainda que a dor 
acompanhe esse gesto. No presente, vão-se dando outros nós, lançando 
outras amarras, na tentativa de "ancorar" num lugar onde, ela e o "outro", a 
quem ela quer e a quer, sejam idênticos no ser. Assim, como afirma Ricoeur 
há um "(...) progresso [que] passa pela via da supressão do pai "outro", para 
o acesso ao pai "eu mesmo". Uma tal identificação com o pai traz consigo o 
duplo movimento da morte (ele) e do renascimento (eu). O pai subsiste, 
portanto, sempre como uma viagem permanente de transcendência, que 
não se pode aceitar sem problemas a não ser através de um amor recíproco 
(„.)"157 

Em A Personagem, tomando o Romance a forma diarística, narra-
-se esta mesma acção - a de uma mulher que no quotidiano luta pela sua 

156 Idem. Ibidem, p. 154 
157 Citado por Chevalier. Jean e Gheerbrant. Alain, op.cit. p. 501 
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afirmação. Os "mundos" masculino e feminino confrontam-se, aqui, de um 
modo mais claro e frontal. "Ela" é aqui sinónimo de "elas", a "voz" de uma é 
a "voz" de muitas (Vânia assemelha-se, pela grafia, a Vária), em vez de um 
coro, temos a relatora do diário conjugando e tomando para si a 
responsabilidade de expressar o seu ponto de vista e o das que vivem à 
sua volta porque, para estas, o tempo, ainda é o do imposto silêncio. 

Esta actividade processa-se de maneira crítica e atenta. A "autora" do 
Diário não só faz dos seus textos os fragmentos-reflexos da sua vida 
pessoal (daí que, mais do que apontar no seu "caderno" um dia a dia se 
sirva dele, também, para se auto-questionar, pintando, assim, um auto-
-retrato e colaborando para a construção da autobiografia) mas também, da 
condição feminina. 

Penso que, nesta obra, a "ipséité" se afirma como resultado de uma 
"mêmete", realçando o "próprio" a sua origem e filiação no "idem", donde 
resulta um "diário" que se apresenta, contraditoriamente, como a expressão 
de um "ego" plural, disperso na linguagem e na vida, o que, em última 
instância, poderia conduzir à destruição da individualidade. Não será o que 
acontece, de facto, porque a autora-personagem se afirma como tal 
recorrendo à "ficção" para através dela melhor falar daquilo e daqueles a 
que se "refere". É essa "autoria" que lhe confere "autoridade" para 
"focalizar" de modo "englobante" as vidas das outras personagens. Fá-lo, no 
entanto, partindo do conhecimento que lhe advém do contacto prévio 
estabelecido com elas, isto é, foram elas que, de alguma maneira nela 
delegaram competência para falar no nome de todas (isto acontece no caso 
das personagens femininas pois no que diz respeito às masculinas será 
diferente, como terei oportunidade de constatar). Antes de ser voz, a 
"autora" foi "ouvidos" e os seus "olhos" viram o que mais ninguém foi capaz 
de ver. Por isso, as suas palavras "fingidamente" dizem da verdade que, 
não sendo, talvez, susceptível de verificação (sê-lo-ia se estivéssemos 
perante um diário "referencial") é uma verdade equívoca, fruto de várias, e 
de uma enunciação ambiguamente objectiva e imaginária. Assim "(...) des 
relations de faits objectifs peuvent être associées à des confessions 
subjectifs; le "faux" peut côtoyer le "vrai". Et les éléments (...) ne sont pas, en 
régie générale, nettement séparés les uns des autres; ils se manifestent 
conjointement. La signification est multiple à l'intérieur du même segment 
narratif."158. 

158 Glowinski. Michal. op. cit. p. 499 
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Assim, a autora-narradora-personagem assumidamente não dotada 
de omnisciência (recordem-se as características da construção diarística 
que o romance "imita" ou parece "imitar" para mais convincentemente 
construir o objecto literário) fala de um "eu" "concreto" que escreve 
circunstancialmente no tempo e no espaço, ora sublinhando a sua 
personalidade de locutor, ora a "situação" da narração. Esta obra de Maria 
Ondina Braga, "récit" em primeira pessoa, segundo a reflexão de 
Glowvinski, submete-se, então, "(...) à cette sorte de dependence (...) [et] 
devient semblable à un dialogue mené en présence du lecteur. Celui-ci 
n'est pas seulement en présence du texte narratif; il est aussi, d'une certaine 
manière, impliqué dans l'acte même qui consiste à élaborer et à transmettre 
l'histoire."159 

E o que o leitor pode escutar é o "diálogo" entre as várias 
personagens que constitui(em) A Personagem. Um diálogo entre 
personagens femininas, entre estas e as masculinas e que, por isso, é 
cultural, marcado pelas histórias de cada um e a História que é de todos. 

Como em Estátua de Sal a escrita assume-se, aqui, 
evocativamente. A diferença reside na extensão e importância que se dá 
numa e noutra obra ao "presente" e ao "pretérito". É de regra que a 
autobiografia evoque o passado, indo o autobiógrafo o mais longe que a 
sua memória lhe permita. Daí o peso que, geralmente, a infância assume 
neste género de texto. Por outro lado, a escrita evocativa de qualquer diário 
é de "curta duração", isto é, o sujeito passa para o papel o que considera de 
mais importante ou interessante de um dia em que viveu mais ou menos 
plenamente. 

Em A Personagem, uma mulher, cronologicamente, aponta mais ou 
menos regularmente o seu quotidiano, não deixando de se voltar sobre os 
tempos idos da infância ("A infância arrasante, devastadora (...) Eu sabia, 
portanto, que ia tornar atrás, mas nunca tão longe. O eco sobe do fundo do 
poço. É um redemoinho. É uma voragem. Atroa todos os silêncios. Não me 
deixa dormir."160), relembrando, então, os que povoaram esse universo. É 
interessante notar a ausência quase total de personagens masculinas161 e o 
relativamente grande número de mulheres que a memória traz ao presente 
e à escrita. O modo como elas serão relembradas poderá nada ter a ver 
com a "realidade" que viveram juntamente com a personagem-autora do 
diário que salvaguarda o seu direito de ficcionista quando, retoricamente, 

Idem. Ibidem, p. 504 
Braga. Maria Ondina, A Personagem, pp. 132-134 
Há pequenas referências ao "primo Álvaro", pp. 26 e 30 e ao avô. p. 120 in A Personagem 
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põe a questão: "E não será a memória de um lugar mítico onde a 
Imaginação vai reatando os fios que o Tempo destroçou?"162 Então, surge a 
Mãe, cujo rosto se recorda no caixão, de traços diluídos. Dela se continuam 
a amar os gestos e os rituais que são, afinal, a única certeza do passado e 
até do presente: "Da Vânia não tenho a certeza, tal como não tenho a 
certeza de mim. Mas da que hoje evoco no seu dia de anos e que jamais 
verei, que dúvidas me restam? Lembro-a viva e lembro-a morta. O círculo 
fechou-se: está completo."163. A mãe não tem, aqui, o valor arquetípico 
destrutivo que alguma psicanálise moderna lhe confere. Sendo afastado 
esse, o que permaneceu foi o lado construtivo da relação. É que, ainda que 
ligada sentimentalmente à mãe, a personagem não vive uma "fixação" na 
mãe. Esta não paralisa o desenvolvimento do "eu" pois não é sentida como 
um "não-eu" hostil, atemorizante e dominador. É talvez expressão da 
segurança calor e ternura que um dia proporcionou e, mais do que isso, a 
manifestação da "Força Vital" que, por isso, não terminou (apesar do círculo 
se ter fechado) até porque se continua na filha. Depois vêm as tias (Augusta 
e Berta), as primas (Ema e Aida), a avó, a criada Júlia, a amiga Carlota, D. 
Violante, figuras que povoaram a infância, frequentaram a mesma casa, 
habitavam a mesma cidade e que eram mulheres cumpridoras dos seus 
"papéis" - a avó rezava e admoestava, as primas divertiam-se enquanto se 
preparavam para o casamento ou para a morte, as tias, uma tinha 
enlouquecido e a outra tomava orgulhosamente "conta" da tradição, D. 
Violante, regressada de Moçambique, quase morta de solidão, louca de 
desamor era socorrida, solidária e inutilmente por Ruth, sua irmã. 

Em A Personagem, a protagonista desdobra-se em observações 
sobre o presente e o passado, passado que não é só o da infância, mas 
também aquele em que se iniciou o processo activo de conhecimento ou 
apaziguamento e que se tenta, agora, concluir. 

As personagens masculinas que contactaram com a protagonista 
num passado mais ou menos recente, são estrangeiros e/ou "estranhos". 
Ela recorda Mister Nash que "(...) tinha não só crises de neurastenia como 
de fúria. Então costumava partir espelhos"164; e aquele que talvez fosse uma 
reencarnação de Cézanne, de quem, por momentos, se apoderou e que lhe 
provocou sentimentos contraditórios de atracção e medo só agora 
descodificados: "O motivo porque não compareci ao encontro marcado para 
o dia seguinte, na ocasião intrigou-me por inexplicável (Tão simpático o 

Idem. Ibidem, p. 192 
Idem. Ibidem, pp. 191-192 
Idem. Ibidem, p. 24 
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moço e eu tão sozinha!) Hoje creio que era medo - medo que ele fosse 
Cézanne, receio absurdo de que não fosse."165 ; e um outro, de origem 
indiana, Mister Carson, professor de música e "cavaleiro andante" de 
prostitutas "Podia lá consentir que prendessem a moça que me ajudou a 
passar um tempo tão bom?"166 e o "homem da ilha" que só conhecia ilhas e 
que, subitamente, descobriu "(...) a sensação da aridez, do absurdo"167 dos 
lugares da vida. Ao trazê-los para o texto, à maneira da autobiografia, a 
personagem divide-se, dando a conhecer o modo como se via na altura das 
vivências e convivências com eles e como se explica, agora, na recordação. 
É o assumir de uma dupla focalização dos factos, segundo os pontos de 
vista da personagem e da narradora. 

No "agora" da vida da relatora do diário, personagem disfarçada de 
autora, (ou vice-versa) há como um mar de gente que a rodeia. Homens e 
mulheres cruzam percursos com os de Paula e Vânia e fazem parte da 
história de cada uma ou das duas. De vários meios sociais e profissionais, 
podem considerar-se como personagens "tipo" dado que "representam" 
uma classe ou sintetisam as "qualidades" de um grupo. E dois grandes 
grupos se destacam: o masculinio e o feminino cujos elementos, no entanto, 
se apresentam de modo variado. 

Os homens da "actualidade" da personagem-narradora-autora são os 
seus companheiros de trabalho, os que com ela frequentam a redação do 
jornal que é 

"(...) um lugar feio e sujo. /aí/ (...) O Matos tira o casaco, o suor 
mancha-lhe a camisa nos sovacos (...) 

Um. rapazinho esgrouviado, espremido numa farda cinzenta, distribui 
refrescos e café. (...) O Valentim, ao fundo da sala (...) escrevinha linguados 
(...) aparece o chefe da tipografia com os dedos a pingar tinta."168 . 

É neste microcosmos, onde se escreve sobre o mundo e que é um 
"sinal" dele, que as personagens masculinas vivem as suas vidas 
pequeninas e exprimem a mesquinhez dos seus pensamentos e 
sentimentos. Apesar de tudo, há um convívio entre a personagem feminina 
e os colegas homens que, nunca se pautando pela profundidade, se 
caracteriza pela cordialidade. Há até um (Alexandre) que está levemente a 
par do Romance com que a jornalista ocupa as suas noites e há momentos 
em que os temas de conversa deixam a superficialidade para falarem de 

165 Idem. Ibidem, p. 33 
166 Idem, Ibidem, p. 163 
167 Idem, Ibidem, p. 157 
168 Idem. Ibidem, p. 22 
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"coisas" importantes como a morte ou a política. Porém, muito raramente, há 
convivência, porque de um lado estão os homens (aliás nem sempre do 
mesmo) e do outro as mulheres. Em toda a regra há uma excepção e, nas 
noites de Verão quando, para compensar a aflição dos dias, se procuram os 
outros ocorrem: "(...) inesperadas declarações de amor, atitudes 
espontâneas de camaradagem, desabafos. Bebe-se em excesso. (...) Os 
colegas de redacção passam-nos familiarmente o braço pela cintura ou 
encostam-nos, a rir, à parede do corredor a caminho dos lavabos (...) 
Questões de política, de saúde, de profissão, são engolidas pela garganta 
lúbrica da noite. Perpassa-nos uma vertigem. E nenhum de nós acreditaria 
(nem o místico do Senhor Anselmo) que o outro pudesse deitar-se 
desacompanhado em noites como esta."169 . É o sortilégio da noite a 
transformar as "pessoas" e as relações entre elas. Em Veneza, Paula sentirá 
o mesmo "feitiço" e o poder que ele tem, ou terá, de mudança e realização. 

Fora do universo da redacção há outras figuras masculinas. Os 
homens pobres: o senhor Brás, que não sente o abuso com que o tratam; o 
senhor Casimiro, morto na mais extrema miséria; o senhor Rodrigues que 
se suicidou por inadaptação; Henriquinho que "Morreu de Paixão"170, ou 
todos aqueles que se aproximam da morte porque "(...) habitantes do 
submundo do vício: insolentes, eles, como soldados inimigos num país 
ocupado."171 . O mesmo fechamento, a mesma desumanidade, dentro e fora 
do local de trabalho, é o que constata a "escritora". É o mundo dos homens, 
algozes e vítimas de si próprios que Paula põe em causa, e cuja influência e 
domínio se estende para além do universo masculino. E é, por isso, que a 
"autora" se vê rodeada de mulheres infelizes e, na generalidade, passivas 
ou resignadas. E ao ser a "voz" delas a autora do Diário está a realizar um 
texto que não só põe problemas sobre a identidade da narrativa e do sujeito 
como é uma reflexão ou uma interrogação sobre os princípios éticos (?) que 
regem o tempo e a sociedade em quê vive. Como afirma Ricoeur "(...) il n'est 
pas de récit ethiquement neutre. La littérature est un vaste laboratoire où 
sont essayés des estimations, des évaluations, des jugements 
d'approbation et de condamnation par quoi la narrativité sert de 
propédeutique à l'étique."172 No dia 1 de Março, escreveu Paula: "Frio e 
chuva o dia inteiro. (...) De volta a casa, pelas duas e meia da manhã, a meu 
lado, no autocarro, a velha que anda ao papel: roupa molhada, mãos 

169 Idem. Ibidem, p. 152-153 
170 Idem. Ibidem, p. 143 
171 Idem. Ibidem, p. 186 
172 Ricoeur, Paul. Soi-même comme un autre, p. 139 
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negras. 'Onde vive?' - 'Numa barraca, com dois netos, para os lados da 
Cova Funda.' Contou mais coisas: uma história aos rasgões, em destroço 
como ela. Mas para a identificar bastava-me 'Cova-Funda'. Aquela mulher 
tinha de morar num lugar assim chamado. Cova. Buraco. Covil. (...) Verme 
da terra. Escava lixeiras para sobreviver. E tive a impressão de estarmos 
todos mortos. Todos. A aprodecer."173 O mesmo tom de crítica "engagée" se 
verifica noutras passagens: 

" E as noites no hospital? (...) As baratas passeavam pelos rodapés, 
muito pretas e ligeiras, à luz avermelhada das lâmpadas de vela (...)"174; 

"voltar ao meu apartamento é reatar o contacto com as pessoas 
humildes, mulheres, sobretudo, de vida dura e apagada. (...) A Senhora 
Inácia vive com o filho e a nora, que são maus para ela. Com setenta e 
muitos anos, vai às compras, sobe a rua ajoujada , a abafar, olha pelos 
pequenos, faz o comer. (...) Entretanto o casal do rés-do-chão, com uma só 
divisão para viver, comer e dormir, vai no terceiro filho. Eu pergunto a mim 
própria onde irá ela pôr mais um (...) Má sina a das mulheres, até das 
ociosas, as que levam o dia de seios espapaçados no peitoril da janela (...). 
São novas, são de meia-idade, engravidam, incham-lhes as veias das 
pernas, discorrem entre si sobre partos e abortos, ralham com os filhos, 
compram a "Crónica" na tabacaria defronte, estendem roupa à janela, criam 
periquitos em gaiolas, lavam e cozinham para um homem que habituaram 
mimoso e que chega, come, e parte de novo, quantas vezes em busca de 
outra. 

São oito horas e meia. (...) No Telejornal passam pelo "écran" 
personalidades várias (...) Acaso saberão o que vivem e sofrem os 
vizinhos? Farão sequer uma ideia do que é ter vizinhos? E as mulheres 
deles, como serão as mulheres deles? (...)175; 

"Duas horas da manhã. Três moços passam a cantar uma canção 
obscena (...) São homens novos e grosseiros. Homens que não têm decerto 
nenhuma mulher à sua espera -mãe, esposa, amiga -, de tal modo estão 
sós com o seu corpo. 

Vânia contou-me de raparigas que vêm de madrugada de uma 'boîte' 
e acordam o bairro com risadas e 'indecências'. A princípio, os moradores 
reclamaram, mas, como ninguém ligasse, os comerciantes recusam-se 
agora a atender as galdérias (...)".176 

7 3 Braga. Maria Ondina. A Personagem, pp. 19-20 
74 Idem. Ibidem, pp. 58-59 
75 Idem. Ibidem, pp. 135 a 137 
76 Idem. Ibidem, pp. 185-186 
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As observações da "narradora" que ultrapassam a "moral", ou melhor, 
o moralismo fazem-se sobre e com nomes próprios que são, no entanto, 
comuns. Há a Brigitte, a Raquel, a Dorothy, a Rita, a Perpétua, a 
Constância... e cada uma tem para contar uma história, uma vida que está 
sempre ligada a um homem, e ao amor que procuram, ainda que de 
diferentes maneiras, e por razões várias: "Para a Raquel resumia-se num 
pouco de ternura e companhia. Para a Brigitte, em arrumo e posição. Para 
as outras na satisfação fisica - só? (...) Dorothy (...) confessou-me um dia: I 
am tired of being a whore. Now, I want to get married and have children."177. 
E como para Dorothy, para Rita, o casamento será a solução ideal. São as 
mulheres - produto e produtoras de uma sociedade que hipocritamente diz 
valorizar a família e o papel da mulher. No entanto, quando alguma se 
atreve a recusar o modelo (dito de virtudes) e a questionar o desde sempre 
estabelecido e ousa abandonar a casa e o homem, as consequências 
podem ser mesmo fatais como sucedeu "(...) pouco antes do 25 de Abril, [a] 
uma mulher [que] veio lá de cima de Trás-os-Montes, com um rancho de 
filhos, até Lisboa"178 pensando ser a cidade, a Terra Prometida da 
libertação. Mas não foi e não é, como constata Paula em véspera de 
terminar o seu Diário. A 19 de Dezembro, foi à cabeleireira, e nesse espaço 
observa as mulheres, por momentos elas próprias, mas pseudo-
-emancipadas. Como outras, aliás: a "rapariga do autocarro" ou a 
"secretária do director", afinal tão semelhantes à condessa que veio de 
outros tempos ainda que subservientes e até escravizadas como ela nunca 
foi. 

Parece, assim, que há um destino feminino, um fado que acompanha 
qualquer mulher e a que algumas emprestam voz, quer para o chorar quer 
para se lhe opor. Porque parece que, fatalmente, a mulher deve prosseguir 
segundo e seguindo passos anteriormente dados por outras, sensatamente, 
para não sujar os pés no caminho lamacento da vida. A protagonista 
continua o percurso que outras à sua frente, já fizeram ou vão fazendo ("Eu 
que vou hoje saltitando pela rua lamacenta, noite fechada, atrás de uma 
desconhecida que segue outra desconhecida - e talvez outra, e outra, ou 
uma sombra vagabunda, ou o espírito do vento."179 ) mas, tem desse gesto 
uma consciência que a leva a reflectir sobre ele, sobre as suas causas e 
consequências e, mais do que isso, sobre a idêntica condição da mulher 
disfarçada pelas diferentes roupagens das várias classes sociais. Apesar de 

Idem. Ibidem, p. 171 
Idem. Ibidem, p. 193 
Idem. Ibidem, p. 185 
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todos os avanços "(...) continuamos a engravidar sem querer..."180 , a 
distrairmo-nos com as empregadas domésticas, com os filhos, o cabelo, as 
jóias, para disfarçar o grito que o riso denuncia, a aceitar como normal estar 
em posição secundária e não sermos escolhidas ou, se sim, porque o 
homem não está interessado, a sermos governadas por códigos e leis 
masculinos sem dizer que eles não servem, a viver em função dos gostos 
deles, dos seus desejos só sendo capazes de inconsequentes, pequenas 
traições para não abdicar de "coisas importantes" e "representarmos" cenas 
caricatas de "voluptuoso amor conjugal."181 Mas Paula sabe que, como ela, 
ainda que aparentemente "insignificante" (Paula significa pequena182), 
qualquer mulher vive com um segredo. E daí a pergunta "Que sabem os 
homens das lutas secretas das mulheres, todas as horas, todos os dias?"183, 
eles que "(...) nem sequer futuram da solidão de uma mulher. Solidão total 
que só o amor quebra."184, que sendo "(...) homens novos, como o Júlio, ao 
falarem de mulheres, soam ridiculamente antiquados" ou manifestam uma 
"curiosidade física, sôfrega, de macho."185 e gostam de atribuir-se o papel de 
pai. 

Porque Paula, enquanto relata os seus dias, se interroga e coloca 
questões sobre o relacionamento homem-mulher de modo englobante 
ainda que específico e atento, não pode deixar de atentar na relação que 
mais directamente lhe diz respeito: o seu casamento com Raul. Ao voltar-se 
para eles (homem e instituição), a protagonista vê-se perante "estranhos": O 
homem é prático, elegante, seguro, interessante, "bem vestido, bem 
calçado, o ar sobranceiro, o olhar oblíquo, a fala levemente rouca."186 atento 
a negócios e a comemorações (nunca se esquece do aniversário de 
casamento), mas desatento em relação à mulher que se senta frente a 
frente consigo, à mesma mesa, e para quem "(...) se afirma mais e mais 
aquele doméstico desconhecido (...)"187. Então a tristeza que nenhum beijo 
apaga e o desejo de fugir: "Da largura do quarto, a minha tristeza. Do 
tamanho da casa toda. Fugir também. (...) "Comigo". Sim fugir comigo."188; a 
estranheza dele, a sua incompreensão e desagrado: "Por causa das férias 
deste ano o Raul, sem se zangar, sem sequer altear a voz começou a 

80 Idem. Ibidem, p. 83 
81 Idem. Ibidem, p. 145 
82 Cf The Modern American Encyclopedia of names for your baby. p. 72 
83 Braga. Maria Ondina. A Personagem, p. 83 
84 Idem. Ibidem, p. 21 
85 Idem, Ibidem, p. 47 
86 Idem, Ibidem, p. 151 
87 Idem. Ibidem, p. 80 
88 Idem. Ibidem, p. 55 
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enumerar um por um os meus defeitos, como quem dispusesse cartas num 
jogo de paciência: eu era reservada, introvertida, soberba (,..)"189 . Se Paula 
fosse como as "outras", idêntica a todas as que aceitam o "mesmo", a "fuga" 
aconteceria num modo comum - a de uma qualquer alienação. Como afirma 
uma identidade única, ou pelo menos, incomum, a saturação toma-se tão 
grande que surge a vontade de abandonar "tudo" , até o Diário que escreve, 
e deixar a responsabilidade de testemunhar o tempo e o modo que são as 
relações entre as pessoas, a outros para que reinventem a vida: "Apetece-
-me fazer hoje e aqui um apelo ao leitor, à leitura deste diário. Afinal tu és o 
Raul, és tu a Vânia, a ti competirá reinventar as minhas personagens, 
enchê-las da tua experiência. Acabá-las. Confio-tas."190 Mas isso não 
acontece, a escritora prosseguirá em busca da sua personagem, a inventa
da, enchendo-a da sua experiência e acabará o texto que o leitor 
completará, se entender o mais profundo da sua mensagem. E a "fuga" 
realiza-se construindo uma heterobiografia, que poderá ser o espelho 
prismático onde o "eu" se observa, se vê dividido, se aceita assim. E a 
personagem - mulher - Vânia apresentará a sua vida que a "grafia" de outra 
(?) reproduzirá. É mais uma figura paradigmática da "condição feminina" -
casada, com um filho, condicionada pelo estatuto de esposa e mãe, 
anulada como mulher. Um dia, empreenderá a fuga, abandonará o marido, 
mudará de vida e dentro do possível, tomará o destino nas próprias mãos. 
Quando isso acontece a narrativa passa, por momentos, a ser da sua 
autoria, são seus a voz e o ponto de vista a partir dos quais os "factos" são 
relatados. O Diário deixa de ser de Paula para ser o de Vânia: 

"9 de Setembro. Do diário da Vânia: (...). 
O que Paula não terá pensado de mim... Apetecia-me escrever-lhe, 

mas nem ao menos lhe sei o nome todo. Tão distantes, para mais, as 
viagens que fazíamos juntas. Como se ela tivesse existido por uma urgência 
da minha ambiguidade, e só ali. Que fui eu para ela? E ela para mim? 
Nunca nos visitámos, nunca lhe mostrei o Gasparinho"191 Trocam-se os 
"papéis" e a duplicidade instala-se. Quem é a Autora e quem é a 
Personagem? Quem conta? Quem assume a responsabilidade pelo que é 
dito? Afinal de quem se fala? É a autora que busca a Personagem ou o 
contrário? Ou quando fala uma, é a outra que fala, porque sendo diferentes 
são uma "só"? Ou sendo, afinal, uma só é a imagem da ambiguidade e da 
capacidade de ser plural, pela possibilidade de se dividir, de se ver de outro 

189 Idem. Ibidem, p. 150 
190 Idem. Ibidem, p. 151 
191 Idem. Ibidem, pp. 175-176 
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ângulo? E até de vários ângulos, porque uma "outra" se enuncia anónima 

mas presente: 
"Persegue-me o desejo de ser outra, a "outra" que haverá em mim. 

Não foi Rimbaud quem disse: " Je est un autre? Qual dos dois o autêntico? 
Não sabia. Nem eu tão pouco. Nem Fernando Pessoa, mau grado a sua 
enorme lucidez (...) acabo por imaginar que uma de mim está lá, na estreita 
mansarda daquela ponta da cidade, sozinha entre livros e espectros (...) e 
outra aqui, nesta casa moderna, espaçosa, bem posta, junto do homem 
elegante e sofisticado. E a que vive só desdenha da que vive 
acompanhada, considera-a criatura sem brio, passa por ela e ignora-a. (...) 
Magoada com essa outra. Tão magoada que digo a quem me pergunta por 
ela: Não nos damos; nunca mais a vi. 

Entretanto, este incessante desejo de ser ela - de ser eu? (...)"192. 
É o "drama em gente" a desenrolar-se, com os actores e os autores 

trocando e troçando dos papéis que lhe foram ou são atribuídos, ou a 
desdenhar do que a "terceira" desempenha "Ando desconsolada com a 
minha personagem. Queria que fosse diferente. Uma mulher (porquê uma 
mulher?) audaciosa, original, louca (...)" 193. E o enigma vai-se adensando e 
o desejo de decifração vai crescendo. A mulher é "esfinge de si própria", e 
por isso põe a pergunta e procura a resposta na tentativa do (auto) 
conhecimento. Para isso, precisa de estar liberta - "Preciso de me separar 
do Raul. Concentrar-me toda nela, descobri-la. Um estratagema para me 
decifrar?"194 A Autora é, assim, leitora de si mesma. É quando se dá conta 
disso que tem a tentação de desistir (é então o apelo à personagem - leitor 
para que continue a obra) ou é então que finge melhor, pois se isso 
acontecesse (e não acontece?) a sua obra terminaria por abdicação ou por 
"passagem de testemunho" e tudo seria diferentemente igual: "Entre o sono 
e a vigília chego a pensar que é a Vânia a autora deste diário, ela afinal 
quem me imaginou. Esta primeira pessoa a que o diário me obriga - que 
mistério esconde - que profundezas - que indecisão - que falta?"195. 

É a Língua que é capaz de dizer da dor, da esperança e da liberdade 
que estão no Romance que é de todos e de todas e não apenas de um "eu", 
embora este seja o da atenção, o ser desperto e intranquilo que vê para 
além, vislumbrando a surrealidade. Para melhor (se) perspectivar refugia-se 
em ilhas que podem ser verdadeiras ou a fingir, lugares longe e onde possa 

192 Idem. Ibidem, pp. 77-78 
193 Idem. Ibidem, p. 63 
144 Idem. Ibidem, p. 19 
195 Idem. Ibidem, p. 148 
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estar só e inteira consigo, dona da sua vida e do seu corpo: " Uma estranha 
sensação de plenitude. Como que despertei renovada. Alma liberta, corpo 
liberto. Que misteriosos laços nos prendem ao corpo? (...) a liberdade que 
sinto é um reencontro. O meu corpo jovem recuperado. O meu corpo jovem 
solidário comigo. Eu e ele disponíveis para todo o sol do presente e todas 
as dádivas do futuro."196 ainda que à sua volta os esquemas ancestrais 
permaneçam, mesmo depois de Abril , ainda que entre sujeitos continue a 
haver relações de sujeito e objecto, de possuidor e possuído. "Vi hoje um 
homem bater numa mulher (a mulher dele?) Em plena baixa. (...) E as 
pessoas que estavam na bicha deitaram os olhos ao chão. (...)". 197 

A autora, A Personagem, está preparada para outras viagens, 
outros encontros, em qualquer lugar, porque mesmo no Inverno, em 
Dezembro (ou por isso) "(...) o (...) abacate floresce! [e estão os] diospiros 
(...) em toda a sua pujança e capricho de flor"198. Aceitando a divisão de que 
é feita, viverá com ela - "Chamo-lhe minha amiga, minha irmã"199 e, então, 
reconciliada, empreenderá a aventura de um novo amor, já anunciado, 
donde nascerá uma nova inquietação e um (outro) Romance. Com ele 
nascerá, também, uma nova Personagem, agora, masculina, um amante 
que preencherá o espaço dos dias e da escrita: 

"(...) aquele que o meu coração elegeu (ou o meu cérebro?) vai-se 
tornando cada vez mais presente e inexplicável. (...) Naquela hora, que me 
importava que Vânia se sentisse infeliz? Que tinha eu com ela ou com quem 
quer que fosse? (...) 

Ao descer a rampa das escadinhas assusto-me com um gato, com os 
meus próprios passos, com o ruído seco de pedras soltas. Considero: as 
mulheres assustam-se assim quando andam grávidas...ou quando têm um 
novo amante."200. 

Será, talvez, com esta Personagem que o desejo se vai realizar como 
um dia em Veneza (a cidade dos sonhos) se quis. Então os símbolos darão 
lugar ao signo e o Romance realizar-se-á: 

"Um dia (hoje?) hei-de entregar-me ao homem com quem dancei (...) 
deixar que o desejo alastre, nu, e extravase. 

196 Idem. Ibidem, p. 188 
197 Idem. Ibidem, p. 203 
198 Idem. Ibidem, pp. 199-200 
199 Idem. Ibidem, p. 190 
2 0 0 Idem. Ibidem, pp. 118-119 
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Percebi, ao escrever isto, que o Raul e o italiano se converteram em 
símbolos. A um dotei-o com a grandeza da vida, o outro cobri-o de 
indiferença."201 . 

Assim o "fim" de um romance é já o anúncio, a sede de "outro" que 
diga da verdadeira sabedoria. Ao cumprir as profecias: "Um dia a água há-
-de devorar a pedra"202 e ao unir na mais íntima conjunção os seres, 
aparentemente, mais opostos, a literatura será a expressão do Amor e da 
inteireza do ser. 

Então será o canto que anulará a angústia latente em A 
Personagem, fruto da época em que foi escrito (os anos setenta foram 
tempos marcantes na luta pela emancipação da mulher) e dirá da alegria de 
um Abril novo, para o qual com certeza, tentou contribuir. Vânia será Paula 
isto é "(...) une manière de versalité rêveuse, une volonté à la fois tendue et 
suspendue, une intelligence du détail tournant volontiers à l'analyse 
minutieuse, elle est celle qui observe et parle à l'intérieur (...) pour mieux 
écouter, deviner, percevoir (...) elle puise les ressources de son extrême 
sociabilité, en même temps qu'elle sonde la scène primitive, l'enfance 
secrète, et l'éternel jardin (...)."203 E continuando em viagem por outras rotas, 
tomará outro nome, afirmando a "mesma" Identidade, num futuro que não é, 
ainda, no feminino mas é o seu anúncio, em Nocturno em Macau. 

Neste espaço, a protagonista, Ester é, agora, uma mulher, 
portuguesa, professora-de-inglês, sendo, deste modo, nomeada 
variadíssimas vezes, pelo narrador e assim, apresentada no início do texto. 
Temos, de imediato, a inserção da personagem num grupo, de que faz parte 
e, portanto, a confirmação da "mêmete". (Só que o nome próprio surge logo 
a seguir como que confirmando uma individualidade, a "ipseité".) Ester tem, 
pois, uma profissão, assume uma "prática" que condicionará a sua "acção" 
na narrativa. Para Ricoeur, as "práticas" são "(...) les gestes, les postures, les 
actions corporelles élémentaires, que nous apprenons certes à coordonner 
et à maîtriser, mais dont nous n'apprenons pas véritablement les rudiments" 
Sendo que "les exemples les plus familiers en sont les métiers, les arts, les 
jeux."204. 

É importante reter que as "práticas" nas obras de Ondina Braga que 
temos vindo a analisar têm, de facto, a ver com a profissão dos 
protagonistas, que são professoras ou jornalistas, com o jogo, (o amor é o 

20> Idem. Ibidem, p. 92 
2 0 2 Idem. Ibidem 
2 0 3 Corinte, Paul, La vraie vie des prénoms, M.A. Editions, Paris, 1982, p. 278 
2 0 4 Ricoeur, Paul, op. cit. p. 181 
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mais complexo de todos) e com a arte da escrita. O romance, como 
"unidade de configuração", desenvolve, articula e compõe, criando um 
sistema de relações não lineares mas de subordinação das acções parciais 
à acção total, dando significação às relações que se estabelecem dentro de 
uma "prática", às que realizam a interacção entre as várias práticas e às 
que relevam e revelam a acção dos outros agentes da narrativa em 
interacção com a da protagonista. As acções que se relacionam com a 
profissão da protagonista de Nocturno em Macau (ensinar inglês, 
contactar com as alunas, com a família de algumas delas e com outras 
professoras) são sempre regidas por motivações próprias e da profissão 
mas também são condicionadas pelas práticas do "jogo" e da "escrita" 
assim como pelas acções do "outro". A prática profissional é, portanto, 
resultado da acção de um "eu", da de um "tu" e da de um "terceiro" (ele ou 
ela) que interaccionadas, resultarão no facto de que ser "professora-de-
inglês" é um elemento importante da caracterização de Ester e um dado 
essencial no e para o desenrolar da diegese. 

É porque é "professora-de-inglês" no Colégio de Santa Fé que Ester 
vai manter uma rede de contactos cujos fios, por vezes, se intrincam com os 
de outras personagens femininas e muito especialmente com os de Xiao Hé 
Huá. Para além desta última são fundamentais as relações da protagonista 
com Gandhora e Rosa Mística. Como já tive oportunidade de referir há 
outras figuras femininas que povoam, com diferentes "funções", o universo 
do Colégio ou o de Macau e com as quais, em momentos vários, a 
personagem principal se confronta. As três personagens femininas, que 
mais de perto "con-vivem" com Ester, são professoras como ela, embora de 
diferentes disciplinas: o Chinês, o Português e a Química.205 Uma é goesa, 
Gandhora206; e a outra é chinesa, Xia Hé Huá207; Rosa Mística é portuguesa 
de Macau ou de Vilar Formoso, terra beirã, ninguém o sabe.208 

As quatro personagens,a "aventura" de cada uma em Macau, os seus 
encontros e desencontros mútuos são o núcleo do romance, dominando a 
história de Ester o centro desse núcleo. Todas, e cada uma, vivem no 
205 Note-se a coincidência do ensino das diferentes "Línguas" usadas em Macau e que. dizem, de um 
universo em que a "diferença" é sentida com grande intensidade. A Química, por outro lado, é a "ciência 
que estuda a composição das substâncias e as transformações que sofrem pela acção de uma sobre as 
outras" O que nos faz pôr em paralelo os seus processos com os do romance. 
2 0 6 "E contou que aos dezoito anos namora em Pangim um rapaz dos seus vinte e um. de boa família, 
os pais dela aprovando.". Braga Maria Ondina, Nocturno em Macau, p. 93 
207 "(...) a professora chinesa se pôs a falar do tempo em que sairá da China coma avó, tinha onze anos 
(...) Idem, Ibidem, p. 32 
2 0 8 "(...) Ao presente era que no século a mestra se chamava Aldegundes. (...) Capaz de ser Alda 
Gundes, por que não? Gundes. apelido espanhol, era natural de Vilar Formoso na fronteira com a 
Espanha. Vilar Formoso? Nasceu foi em Macau, eu vi: naturalidade, Macau. Mas que confusão." Idem. 
Ibidem, pp. 39-40 
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romance um caso de amor que oscila da expressão física à mística (se é 
que estes "conceitos" são realmente antagónicos!). 

A instância narradora é, neste romance, uma voz não identificada, 
uma entidade oculta, um sujeito focalizador "escondido" que não vai ser 
único nem pelo que se vai contar nem pelo modo da narração. Assim, a 
narração oscilará segundo três "pontos de vista" ou três tipos de 
focalização: uma focalização exercida por um sujeito focalizador 
omnisciente que não está presente na diegese mas que a organiza e 
exerce a sua "autoridade" sobre os " objectos" focalizados, fazendo-os 
intervir na acção209; uma focalização realizada pela protagonista, Ester, que 
"recebeu" da parte do narrador extradiegético a delegação de "focalizar" 
externa e internamente as personagens210; e uma focalização, 
temporariamente, delegada noutras personagens.211 

O narrador extradiegético ausente como "pessoa" e "voz", organiza o 
que conta, conferindo o poder da "fala" em discurso directo, indirecto ou 
indirecto livre, às personagens que, deste modo passam, por vezes, a 
narradoras ainda que, à excepção de Ester, raramente assumam a 
focalização na história principal.212 

Em síntese, Ester, o centro da narrativa, é simultânea e 
ambiguamente sujeito focalizador e objecto focalizado, assumindo com o 
narrador extradiegético, de forma equívoca, o "jogo da focalização" e da 
organização narrativa. 

A narração é portanto "mobile" (como "la donna") realiza-se em 
ziguezague, sendo um sujeito focalizador ou outro, alternadamente, a 
comandara intriga. E porque se apresentam ambos ao mesmo nível, o leitor 
desconfiará que o narrador é a protagonista, que tal como acontece na 

209 "Segunda feira, dia de levar a roupa à lavandaria antes do começo das aulas. Que no quarto da 
professora-de-inglês sempre a criada muda se antecipava. Ester a voltar do pequeno-almoço, a velha a 
fazer a cama de lavado. Ali a guardá-la. o corpo quebrado de vénias. Metia-lhe uma moeda no bolso.", 
Idem, Ibidem, p. 11 
210 - "Segundo Ester, o casamento só pelo civil, as madres não fazendo gosto, algum divorciado, ou 
uma peça que Xiao lhe estava a pregar e não era a primeira." Idem, Ibidem, p.166 
211 "Voltava a deitar-se, Xiao (...) Aos dezasseis, em Macau, o seu primeiro amor: Liu, um refugiado 
de Xangai que vendia brinquedos de papel. A Avó desconfiada desse Liu. (...) Implicou com aquilo, a 
avó.(...) Foi quando apareceu o padrinho. A fé que a velha pusera no padrinho." Ibidem, Ibidem, pp. 
119-120 
212 "Foi contudo Mister Mendo quem ergueu a ponta do véu: Sim. Senhora, a nossa Dhora a casta ali 
chapada, ah-ah! O segundo grau social, os xátrias, descendendes de guerreiros: que o pai, louvado seja 
Deus, um simples boticário, o pai, a manipular pílulas, a amassar unguentos. Nunca supusera, o 
indiano. Ela para mais toda beata", Idem. Ibidem, p. 132 
"Xião Hé Huá contara a Ester da história que corria em Macau a respeito do indiano: casara-se hoje com 
uma chinesa, amanhã a chinesa pernas para que vos quero. Pois o mouro com um diabo debaixo da 
cama dentro do vaso de noite, segundo a mulher."Idem. Ibidem 
(...) Quer saber por que professei? (...) se lhe disser que foi porque no mundo... Os vestidos não lhe 
assentavam, uma embirração com as modas, nada lhe caindo bem. E o meu pai, coitado, sempre a dar-
me roupa, o meu pai, a minha madrinha" Idem, Ibidem, p. 11 
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autobiografia e no diário, se desdobra, se duplica e se assume, no presente, 
como narradora de si, contando-se no passado. 

Assim, em Nocturno em Macau, um sujeito não identificado fala 
por um outro sujeito - "ela" - como se fosse "eu". Então o aparente domínio 
focalizador do narrador cede, e concede , o seu poder às personagens para 
que, na pista de uma "identidade", o "Eu" se afirme pela voz de "ela(s)", a(s) 
personagem(s), que deixa(m) de ser silenciosa(s) e realiza(m) a palavra, 
num percurso que se vinha delineando nos vários textos da "Escrita do Eu". 

Teremos, aqui, o caso de um romance autobiográfico, em que a 
terceira pessoa é, por isso, máscara da primeira? A polifonia do romance 
constrói-se, no concerto das várias vozes, que em conjunto se farão ouvir, 
se não em uníssono ao menos em sintonia? Não será que as vozes, sendo 
plurais e diferentes afirmam rostos que, como os de Jano, olham em duas 
direcções na tentativa de prescrutar o sentido da viagem? E não serão as 
várias mulheres e as suas "vozes" as imagens reflectidas num espelho 
prismático, mostrando-se aí, a aparente pluralidade de uma essencial 
unidade? A unidade que as leva a repetir o nome, desde há muito 
empregue para dizer da mesma condição: "irmã". Todas "cantam" uma 
"cantiga de amigo", sofrem de amor e saudade, num tempo que não é, o da 
espera mas o do "nomadismo" que se impuseram. 

Como em Estátua de Sal e em A Personagem, mas de forma 
mais acentuada, em Nocturno em Macau a acção desenrola-se em 
função de um universo feminino que funciona em relação com um outro, 
masculino, ainda que ainda mais ausente e, por isso, misterioso e desejado. 
Ester resume, numa frase o sentido das relações feminino-masculino e, 
ainda, femininio-feminino: "Meu Deus, como a gente ama as pessoas pelo 
que elas têm de mistério!"213 

O enigma adivinha-se em toda a diegese para nunca ser resolvido. A 
protagonista viverá, em Macau, com um "mistério" - o do seu amigo Lu e o 
da carta que este lhe escreveu. É este texto, nunca decifrado, que 
constituirá o motivo, a causa do romance. 

Metonimicamente ela, carta, é continuação de um ele, amigo, que um 
dia lha deu, sem se dar, realmente. Então, a mulher viverá solitariamente, 
em segredo, um sonho - o da entrega que não da decifração. E para se 
entregar, a protagonista, encetará um processo de reconhecimento, próprio 
e do(s) outro(s), que a leva a vaguear pela cidade e pelos seus sentidos,214 

213 Idem. Ibidem, p. 190 
214 São muilissimo frequentes as passagens em que se relata a "viagem" que a protagonista realiza - os 
fragmentos 12. 13. 14, 15. 24, 33. 37, 42, 46, 66 são disso exemplo. A frequência dos verbos, nomes 
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embrenhando-se num labirinto que, metaforicamente, se espelha na escrita 
chinesa da carta. Assim, toda ela será uma atenção desperta e dispersa. Ao 
mesmo tempo que procura o amigo, busca uma ligação intima com a amiga, 
Xiao. Um e outro tão ambíguos, obscuros, e tão idênticos que para chegar a 
um é preciso atender e estar atento ao outro.215 

É por isso que quando um dos dois desaparece, o romance se 
aproxima do final, e se dá a partida definitiva dos outros dois. Ainda que 
involuntariamente o destino dos três está indelevelmente ligado, até à hora 
do "fim".216 

A personagem masculina, Lu, Homem chinês, senhor de uma escrita 
indecifrável e da música que, para sempre, permanecerá no ouvido e no 
coração de Ester, vive na outra margem (para o ver precisa de tomar o 
barco ou ir para o cais à sua espera) ou, à margem, (no bairro chinês, onde 
um dia se deu a conhecer), ou demasiado ao lado (quando se cruzam nas 
ruas de Macau) ou muito longe (é estrela do outro extremo da via Láctea). É 
sempre uma sombra, que só pelo sonho, pela imaginação se pode ver e 
tocar e não tem nada a ver, com os outros homens com quem "ela" contacta 
ou contactou, em Macau ou noutro espaço qualquer, neste romance, ou nos 
outros que já viveu. E esses são os vulgares, os do senso comum, 
portugueses ou não e, aqui, dão pelo nome de Mr. Hó, Zacarias, Mister 
Mendo. Com estes o convívio, mais ou menos, agradável não ultrapassará 
nunca a superficialidade porque nunca entendem ou entenderão o 
"segredo" de uma mulher. Lu é a corporização do enigma, aquele que tem a 
sua "chave" (se ele quisesse decifraria a carta, desvendaria o seu segredo e 
os seus sentimentos), é o que veio do Norte, de muito longe com uma 
história de violência e de aventura ("como num romance antigo de 
cavalaria"),217 é quem tem a "ciência dos números" a sabedoria dos astros e 
das marés. É um "fascinante feiticeiro"218 e um "príncipe perdido"219 que 
Ester tentará encontrar, percorrendo caminhos proibidos ou permanecendo 

ou expressões que caracterizam esse acto é também, relevante. Cito os que se podem notar no fragmento 
37: "deambular"; "mudou de rua"; "mudar diversas vezes de rua": "De cá para lá"; "voltar atrás"; "rua 
acima, rua abaixo"; "prosseguia"; "retrocedia"; "regresso"; Idem. Ibidem, pp. 134 a 136 
215 "Atenta às horas que pingavam da torre da igreja, a professora-de-inglês: dez. onze, meia-noite. Tão-
pouco a vizinha precisava de lhe contar nada porque ciente de que ela já a par de tudo a para uma da 
outra, ambas. Que admiração! A morarem paredes meias, a comerem à mesma mesa, a amarem o 
mesmo homem" Idem, Ibidem, p. 136 
2 1 6 "Desse dia em diante, ou seja. dessa noite em diante, como se o colégio sofresse uma forma de 
falência e a casa-das-professoras não tivesse já qualquer sentido.(...) E súbito Ester teve a impressão de 
que a estavam a mandar embora (...) Idem, Ibidem, pp. 186-188. 
"Na manhã do dia da partida, um domingo (...) um suicídio na cidade pela madrugada (...) Ibidem, p. 
214 
217 Idem. Ibidem, p. 212 
2 1 8 Idem. Ibidem, p. 210 
2 1 9 Idem. Ibidem, p. 202 
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"esfinge de si mesma"220 porque sabe que só se encontrará quando o 
encontrar. O que não vindo a acontecer - ela parte, ele ausenta-se (será o 
mesmo que se suicidou, no dia da partida de Ester?) - confere ao romance 
um estatuto de obra aberta, ainda que fechada como objecto estético. Como 
não há certezas finais, tudo poderá vir a acontecer... 

O entendimento, ainda que não explícito ou até disfarçado, (para isso 
todas usarão "máscaras") acontecerá com mulheres: Xiao, Gandhora, Rosa 
Mística, Miss Wang que em comum têm o "vício da aventura" e o "medo". Por 
isso, sendo dissemelhantes (pela nacionalidade, pela ideologia, pela 
religião, ou pelo comportamento) são tão iguais. É que muita "coisa" as 
aproxima - sentimentos clandestinos, desejos de subversão e a 
possibilidade da independência e da errância. Além disso, todas sabem 
"representar" os papéis que lhe são impostos, até à hora em que se 
decidem pela libertação, pela "fuga" ou pela "aquietação". Enquanto isso 
não sucede cumprem rituais (as refeições, os chás, as aulas, a escrita) que 
são sempre mais que simples gestos porque significam um modo de ser e 
de estar que tende ou vive para a comunicação. Assim, querendo ou não, e 
porque são mulheres são "pontes", aproximam pessoas e culturas 
estabelecendo "a solidariedade da solidão"221 anulando, ainda que 
provisória e fugazmente, as tidas como intransponíveis distâncias, vivendo 
todas, contudo, no presente, "um desmedido silêncio"222 . Não será 
ocasional o facto de serem quatro as personagens femininas que Ester 
reúne à sua volta, ainda que pela imaginação ou pelo sonho:"Acontecia-lhe 
pôr-se a imaginar (...) a mãe de Xinxim (...). E punham-se ali as quatro a 
conversar. As cinco. A contar das suas vidas. Gandhora. A própria Rosa. 
Xiao Hé Huá (...)"223. É que "O número 5 (...) [é] número do centro, da 
harmonia e do equilíbrio (...) Cinco é o número da terra. É a soma de quatro 
regiões do espaço e do centro, 'o universo manifestado' (...) Cinco é o 
número do coração.(...) [é] o símbolo da totalidade obtida por um centro que 
reúne e integra quatro e em que os quatro participam. (...) Cinco é, pois, a 
cifra simbólica do homem - consciência do mundo. (...) [mas como é] feito da 
associação de quatro, símbolo feminino, e de um, é em si mesmo um 
símbolo de algo incompleto, de impureza, de desarmonia, de instabilidade, 
de 'criação inacabada' (...) Sendo um número ímpar, exprime não um 

2 2 0 Idem. Ibidem, p. 200 
221 Idem, Ibidem, p. 119 
2 2 2 Braga. Maria Ondina, A Revolta das Palavras, p. 117 
2 2 3 Idem. Nocturno em Macau. pp. 208-209 
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estado, mas um acto. O Quinário é o número da criatura e da 
individualidade (...)".224 

O romance ondiniano constrói-se pela narração de gestos exteriores 
- passeios, encontros, refeições, conversas - realizadas pela Personagem 
que se completam em "sentido" porque a mesma Personagem se "abre" ao 
gestos das outras personagens. É do encontro dos "gestos", da sua 
interacção que se compõe o texto do Romance. Contudo, este só se 
"realiza" porque a interacção de gestos exteriores, se interiorisou, o "fora" 
passou a integrar o "dentro" de cada uma das personagens e daí a 
"transformação" sua e do texto. Assim, a configuração da obra é "jogo" a 
jogar-se na busca de um "resultado" final (dependente não só de um dos 
"jogadores" mas de toda a "equipa"). É, por isso, que da autobiografia ao 
romance, o "eu" se encontra na pista de uma "identidade". Na primeira 
afirmando-se a "voz" do autor", na "ficção" a das personagens, na primeira 
prevalecendo o domínio focalizador do narrador, no(s) Romance(s) dando-
-se oportunidade ao "ponto de vista" das personagens. Em qualquer dos 
textos o sujeito afirmando a sua individualidade (traçando um auto-retrato), 
sabe-se resultado de "trocas" (com a História e as histórias) e daí as suas 
"variações" (não é em vão que se empreende uma qualquer "digressão"). 

Em Estátua de Sal, A Personagem, e Nocturno em Macau, 
conta-se, em "três variações", o ser e o modo de uma mesma identidade 
que se relaciona de diferentes maneiras com os seres e os "objectos", 
diversificando-se o estatuto do "eu" e o da Palavra, para se fechar (ou abrir), 
sempre com a mesma assinatura: mulher. 

3. A constituição da Geografia Romanesca: o Espaço da Alteridade na 
construção do "Eu". 

"Entre la composition romanesque et l'organisation réelle de l'espace 
habité sous toutes ses formes: chambre, ville ou la terre entière, il y a 
d'étroites relations, puisqu'il s'agit aussi de traiter, d'organiser des parcours, 
ici réels, là fictifs, d'une chambre à l'autre, d'un quartier, d'une ville à 
l'autre."225. 

Tendo chamado a atenção para as "práticas" dos sujeitos ondinianos 
como elementos fundamentais e fundadores da identidade de cada um, 
como "individuo" e parte de uma "comunidade", penso ser, agora, oportuno 

224 Gherbrant. Alain e Chevalier. Jean, Op. Cit. pp.196 a 198 
225 Butor. Michel. Essais sur le Roman, pp. 70-71 
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considerar o "espaço" e a sua importância nessa mesma "fundação" e/ou 
"fundamentação". 

Os "locais" são circunstâncias que intervêm na interação das 
"práticas". Aliás, estas constituem-se ou são constituídas tendo sempre em 
conta um "topos". Uma profissão, uma paixão, uma obra de arte acontecem 
necessariamente num lugar e daí a inevitabilidade da relação mimética, ou 
prefiguração narrativa quando se escreve sobre jogos ou percursos a que 
se sujeitam "personagens", num programa ou roteiro romanescos. Assim, 
um texto é sempre o do "confronto" de práticas assumidas pelas várias 
personagens, em "espaços" onde se encaram, mostrando ou deixando 
adivinhar (não agir é agir) como são diferentes as aparentemente idênticas 
formas de "viver" (e vice-versa). 

A escrita autobiográfica, em Estátua de Sal, relaciona-se, de modo 
indissociável, com os vários cenários por onde a autora se movimentou. 
Podemos afirmar que a autobiografia se confronta, aqui, com a Geografia, 
isto é, a escrita do "Eu" é também a escrita da "Terra" ou que o texto deseja 
reagrupar um "Eu", uma subjectividade, que, antes se dispersou nos "meios" 
da História. 

A Geografia da "autobiografia romanceada" de Ondina Braga é a dos 
grandes espaços, abrangendo um universo que se estende do Oriente ao 
Ocidente. O livro consigna os pormenores da viagem que o sujeito 
empreendeu, segundo um itinerário que ele ou o destino traçaram e, porque 
nos são indicados os caminhos, facilmente se pode restabelecer o roteiro 
inscrito no texto, e (re)desenhar um mapa que indicie o projecto real e/ou 
ficcionalmente realizado. De Braga a Macau, passando por Inglaterra, 
França, Angola, Goa e Hong-Kong, fazendo-o sem respeitar a cronologia 
mas segundo as imposições da memória, a autobiografia revive as suas 
experiências, nessas paragens. E como não há um índice que faça parte do 
paratexto de Estátua de Sal passo à sua constituição (por ele 
visionaremos, sucinta e globalmente os capítulos, os locais, os "passos" e o 
modo como se associam no texto da memória e nas Memórias da autora): 

1 - Macau; África; Portugal; Europa 
2 - Macau; Inglaterra; Angola 
3 - Londres; Worcester; Macau 
4 - Macau; Angola; Londres; Worcester 
5 - Braga (lugar da Infância) 
6 - Braga 
7 - Macau; Inglaterra 
8 - Macau; Braga 



9 - Escócia 
10 - Macau 
11 - Worcester; Braga 
12 - Convento(s) 
13 - Hong-Kong; Goa; Carachi 
14 - Macau 
15 - Macau; Coloane; Braga 
16 - Braga 
17 - Londres; Worcester 
18 - Macau; Braga 
19 - Worcester; Londres 
20 - Macau 
21 - Braga 
22 - Macau 
23 - Braga 
24 - Macau 
25 - Paris 
26 - Coloane 
27 - Macau; Braga 
28 - Braga 
29 - Braga 
30 - Macau 
31 - Hong-Kong 
32 - Macau; Coloane 
33 - Braga 
34 - Angola; Braga 
35 - Hong-Kong 
36 - Braga; Macau 
37 - Paris 
38 - Goa; Angola; Macau 
39 - Braga 
40 - Braga; Porto 
41 - Braga 
42 - Braga 
43 - Braga 
44 - Goa 
45 - Macau; Worcester; Londres; Paris; Luanda 
46 - Macau 
47 - Paris 
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48 - Hong-Kong 
49 - Macau; Braga 
50 - Macau 
51 - Macau; Braga; Worcester; Londres; África; Macau 
Será interessante notar o número de capítulos dedicados a cada um 

dos locais para se aferir da importância que lhes é conferida no texto (e na 
vida). Assim Macau e o espaço da Infância e da adolescência são 
mencionados em 23 capítulos. Macau é, declaradamente o lugar da 
enunciação surgindo, por isso, muitíssimas vezes referido em confronto com 
outros recordados. Inglaterra está presente em 11 capítulos; Angola em 6; 
Paris em 5; Hong-Kong em 4; Goa em 3; o Porto em 1, assim como Carachi 
e os lugares onde há "conventos". 

Para além de ser o espaço da Escrita, Macau, é também, como já tive 
oportunidade de referir, o da "auto-revelação". É lugar "limitado" mas não 
limitador, pela variedade das paisagens e das gentes: "Dá-se a volta a 
Macau(...) no espaço de uma hora(...) encontro a todo o momento paisagens 
inéditas."226. É ainda um meio propiciador da viagem à "Infância" e, também 
por isso, está ligado à Terra Natal. "Aqui", vive a personagem-narradora a 
sua vida de mulher e professora e daí a relevância de lugares como o 
colégio, as suas salas, o quarto que habita e os objectos e as pessoas de 
que está rodeada. Há também as ruas onde se depara com os "outros", e os 
lugares "comuns" como, por exemplo, as casas-de-chá que são, umas 
vezes lugar de encontro, outras de solidão. 

Braga é descrita como "(...) cidade sossegada com pedras do tempo 
dos Romanos e Nossas Senhoras de todos os Nomes."227 . Logo no início 
da obra a sua autora, ainda que implicitamanete, faz notar as diferenças das 
duas cidades que no entanto estão próximas pelo afecto de quem as viveu 
ou vive. A cidade da origem é, também um espaço de imaginação e fantasia 
(porque ligada à infância), é o ambiente familiar e religioso, a casa com o 
seu quintal, o quarto, os objectos e as "histórias", a escola e as Igrejas e 
sobretudo, as pessoas, agora trazidas à escrita e, por isso, personagens de 
Romance. 

De Inglaterra os monumentos, a civilização, as cidades, o nevoeiro, o 
conforto, sempre os objectos, sentimentos de felicidade e infelicidade e 
sobretudo a surpresa, para além de outras, de se descobrir e de sentir "(...) a 
emoção da vastidão e da vertigem."228. 

2 2 6 Braga. Maria Ondina. Estátua de Sal. p. 5 
2 2 7 Idem. Ibidem, p. 6 
2 2 8 Idem. Ibidem, p. 168 
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É, na Ilha, que descobrirá a sua condição de nómada, a sua vocação 
para a errância, o seu interesse pela alteridade. É, aí, que se inicia, 
verdadeiramente, a permanente interrogação sobre si e tudo e todos que a 
rodeiam. 

Angola é a Terra. Dos sentimentos mas também das sensações e da 
sensualidade. Os sonhos, aqui, são ligados à terra que é "mãe" e mulher e 
com a qual a autora se relaciona: " Sonhei nas terras úberes de África os 
mais puros, os mais ardentes sonhos telúricos."229 Penso que, nunca como 
em Angola, a personagem (se) sentiu "corpo", centro de sentidos, que 
constantemente são desassossegados pela natureza que os rodeia - é o 
mar "(...) numa excitação da sua presença salgada, no parto frio de um 
poema de algas, de medusas, de corais"230; as noites "(...) pejadas de 
perfumes de plantas e de vozear de bichos (...)"231; a chuva que "(...) 
penetrando o seio da terra com dedos de prata, desapertava-lhe o corpete, 
empoeirado, desnudava-a, até que o ar da noite se enchia do seu arfar 
quente e acre - um muito antigo e tormentoso perfume de argila, de cinzas, 
de sal"232; o sol, a floresta, os negros, as árvores, o aroma do ar. Espaço 
onde os objectos têm o sortilégio de "transportar" à infância, à casa materna 
e onde a solidão se agarra à pele. Terra de paixão, no duplo sentido de 
amor e sofrimento. Terra da Poesia, do ritmo, da dança. Lá "Batem palmas 
as palmas das palmeiras (...) [e] (...) Moleques tamaninos [vivem] dançando 
nas ondas um dança lúbrica."233 

As experiências de Paris são de outra ordem. É o lugar da 
sofisticação, do cosmopolitismo, do "charme" mas também o das 
precauções de quem tem de se salvaguardar, para não perder a 
"identidade": "(...) se polidamente não nos revestíssemos de reserva e 
isolamento deixaríamos de ser."234 E das relações que morrem e de outras 
que fazem acreditar na vida, porque são de verdadeiro "encontro" - "Éramos 
companheiras de viagem, a grande viagem da vida."235 Como qualquer 
outra, Paris é, as "casas" por onde se passou, de famílias estrangeiras, aqui, 
apesar de tudo menos estranhas, talvez porque desde sempre muito 
presente e familiar - "Paris, com o seu ar de liberdade nimbado de quimera, 
era a infância das viagens do tio e a adolescência da paixão dos 

2 2 9 Idem. Ibidem, p. 6 
2 3 0 Idem. Ibidem, p. 9 
2 3 1 Idem. Ibidem, p. 14 
2 3 2 Idem, Ibidem, p. 15 
2 3 3 Idem. Ibidem, p. 169 
2 3 4 Idem. Ibidem, p. 82 
2 3 5 Idem. Ibidem, p. 159 
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romances(...)."236 É, como Londres, uma etapa no auto-conhecimento e na 
descoberta do "mundo": "Paris: a dor de existir e a ânsia de viver mais(...) ao 
contrário de Londres, dava-nos a beleza espontânea, fácil, sem ser 
necessário persegui-la."237 

E a viagem prosseguiu até à India. A autobiógrafa dá a saber que 
chegou lá, a Goa, quando o "sonho" estava a terminar (o do Império? ou o 
do "Sonho"?). Ela é testemunha ocular do "fim" do ciclo. E por isso, também, 
o seu texto é romance porque o outro lado da Epopeia. Antes de ser 
obrigada a fugir teve, ainda, oportunidade de ter contacto com a terra e as 
pessoas e daí a constatação da espantosa "diferença". É fascinada que 
observa as pessoas, os costumes, as paisagens, o decorrer do tempo. É, 
também, em Goa que se descobre, ao descobrir Deus: "Se em Angola as 
noites possuem uma beleza lúbrica, pagã, se Macau é senhor das noites 
antigas e pressagas, posso dizer que em Goa a noite pertence a Deus. (...) 
Eu, como nunca, ali senti necessidade de rezar. (...) vinha do mar uma 
aragem, morna, dolente, que beijocava as palmas dos coqueiros. Ao largo 
uma tona balouçante. No templo natural de Goa, a minha alma, sonâmbula, 
tentava a peugada do Eterno."238. 

Se este local se revela religioso, no sentido do sobrenatural também 
o é no sentido humano. Em Goa, o interesse era mútuo. O sujeito queria o 
"outro", o "outro" desejava-o. Então as questões e os pedidos que se põem: 
"(...) Perguntas difíceis. Porque é que eu tinha ido até ali. Para onde ia a 
seguir? Não sabia responder" 239; "Contem-me coisas em português. Tudo. 
Das vacas sagradas. Daquela deusa com muitos braços (...) das ervas de 
mascar que põem fogo na boca dos homens e das mulheres."240 É por isso 
que apesar da separação a comunhão não se quebrou. A Língua ficou. As 
cartas continuaram a ser enviadas. "Quando fui obrigada a sair de Goa dei-
Ihes todos os livros portugueses que possuía. Já em Macau, recebi cartas 
delas (...)."241 E é por isso que o tom é "saudoso" quando recorda Goa... 

E porque o destino, ou um qualquer deus a quis expulsar do 
"paraíso", de modo nenhum arrependida mas, ao contrário, revoltada vê-se 
obrigada a prosseguir a sua rota. A pergunta premonitória "Para onde ia a 
seguir?" tem, agora, a resposta inevitável. E porque há sempre um "mais 
além", a viagem continuou rumo ao Extremo. 

2 3 6 Idem. Ibidem, p. 84 
237 Idem. Ibidem 
2 3 8 Idem. Ibidem, p. 126 
239 Idem. Ibidem, p. 145 
2 4 0 Idem. Ibidem, p. 146 
241 Idem. Ibidem 
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É, no fim do ano, em vésperas de Natal "Era o vinte e dois de 
Dezembro."242 que a autora da autobiografia chega a Hong-Kong. 

E porque se vê afastada do Éden, a cidade para onde se vê atirada 
afigura-se-lhe, então, como a antítese daquela de onde saiu. Se uma é o 
paraíso, a outra é o inferno: " Uma cidade feérica. Quem sabe se 
demoníaca?."243 Apesar de tudo é um espaço natalício e, por isso, de 
sofrimento e solidão. Nascer é um acto solitário? De certo modo sim e, 
ainda mais, quando se trata de um "outro-auto-nascimento". Aqui tem o 
pressentimento de que há "outra" em si que está prestes a revelar-se. É por 
isso que se deixa envolver pela multidão (os vários "outros") numa tentativa 
de inserção ou de "fuga" de si: "E eu seguindo sempre. Eu sabendo que, se 
parasse, não me reconheceria. Eu com medo de mim própria."244. 

E em Hong-Kong que viverá encontros que hoje recorda (ou inventa): 
"Um dia em Hong-Kong, para onde me atirou a vida como a destroços de 
navio, em Hong-Kong, numa noite de insónia e desamparo, inventei um bar 
de marinheiros onde entrou um homem singular."245 E porque as vivências 
reais se revelaram trustantes, a imaginação repõe a magia e a plenitude. E 
Hong-Kong, aparentemente, tão hostil revela-se, afinal, como o limiar de 
uma vida mais intensa pois, involuntariamente, é estímulo para a Escrita 
que acontecerá em Macau. 

A autora da autobiografia foi sujeito de uma viagem de 
circumnavegação, no espaço exterior e no interior de si própria. A viagem 
realiza-se geográfica e autobiograficamente, como já referi, e num caso e 
noutro para desvendar e conhecer o antes desconhecido - o mundo, seu e 
do "Outro". Num caso e noutro, assumindo a solidão e as descobertas. 
Como diz Catherine Dumas: "De naissance en naissance, de départ en 
départ, le grand saut dans le monde est découverte et solitude assumée." A 
mesma autora afirma, ainda, que [le] mythe de la circumnavigation modélise 
toute une partie de l'oeuvre de Maria Ondina Braga. (...) [elle] est l'écrivain 
du départ, de la projection hors d'un centre qui pourrait être figuré par le 
Minho, la maison natale, la chambre, lieu des rêves (...) elle est aussi 
l'écrivain de l'éternel recommencement. Motivée par une prise de parole 
personnelle, son oeuvre souffre de fascination: fascination pour les 
personnages féminins (...) fascination pour les espaces sacrés transférés 
dans l'aventure personnelle, enveloppe brisée sans cesse réactivée. Entre 

242 Idem. Ibidem, p. 44 (Note-se mais uma premonição: ela desembarca na data em que. no futuro, se 
prevê que os portugueses embarquem, definitivamente, de regresso a Portugal) 
"43 Idem. Ibidem, p. 45 
2 4 4 Idem. Ibidem, p. 46 
2 4 5 Idem. Ibidem, p. 116 
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inscription et affacement, la romancière, navigateur solitaire, assume tous 
les risques."246 Assim, o sujeito partindo de um "centro" (o espaço natal), ao 
qual regressa pela memória, quando esta se lhe impõe e portanto, à escrita, 
vai alargando esse "centro", num movimento de "excentração" que é o da 
abertura a outros círculos onde, também, se inclui. Em síntese, podemos 
afirmar que em Estátua de Sal temos o texto da subjectividade dispersa 
na Geografia, o texto da errância e dos seus cenários, o do "nomadismo" 
que, para a personagem feminina, é antes de mais, o desafio tomado sobre 
si e o do susto e da dor, paradoxalmente desejados, por quem estilhaça 
"círculos" por outros arquitectados. 

Em A Personagem processa-se a uma redução de cenários 
comparativamente a Estátua de Sal. A autora do diário está, 
naturalmente, muito mais atenta à passagem dos dias e às "modificações" 
que essa passagem opera em si e nos que "vivem" à sua volta. 

Devido à relevância temporal, o espaço percorrido pela autora-
personagem tem uma superficie relativamente limitada (só ocasional e 
parad igmat icamente alargada). As viagens acontecem, 
predominantemebnte, na mesma cidade, nas mesmas ruas, utilizando o 
mesmo meio de transporte ("Autocarro, n2. 99")247 agora não partindo de um 
"centro" mas procurando ou retornando ao "centro", provisoriamente, 
abandonado. Se na autobiografia acontece uma "excentração", no diário 
assiste-se à "concentração", isto é, às tentativas de reunião e de 
convergência de um "ser" dividido por espaços onde, efectivamente, não se 
insere e por onde se sente disperso. Assim, os locais que partilha com os 
outros no presente ( a redacção do jornal, a casa de Raul, as salas de 
espera ou do cabeleireiro) ou onde con-viveu no passado (as casas da 
"Memória" como a de Mr Nash) são espaços estranhos, fechados, 
sufocantes comparáveis a um aquário onde um peixinho rodopia: "E eu a 
compará-lo a mim, às pessoas com quem me cruzo na rua, ao Raul, aos 
meus colegas de trabalho (a Vânia?). A compará-lo a cada um de nós, 
homens e mulheres no quotidiano. Todos repetindo hoje o que fizemos 
ontem, e um ano atrás. Numa contínua (inútil?) roda-viva. E olhando, cegos, 
os outros, através do vidro fosco do nosso chamado mundo íntimo. 
Incomunicáveis. E todos igualmente inquietos e esfaimados."248 

2 4 6 Dumas. Catherine. "De la circumnavitation et de l'ombilic: l'occupation de l'espace de la femme 
dans l'oeuvre de Maria Ondina Braga", a ser publicado em Actas do Congresso. O rosto 
feminino da expansão portuguesa. 
2 4 7 Braga. Maria Ondina. A Personagem, p. 90 
2 4 8 Idem. Ibidem, pp. 28-29 
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Esses espaços, sintomaticamente, ou são colectivos ou masculinos. 
Até o autocarro onde a "autora" se encontra com a "personagem" é 
conduzido por um homem (ainda que à hora em que viajam seja ocupado 
por duas ou três mulheres - a "autora", a "personagem" e uma "prostituta") e 
é, evidentemente, fechado também. As viagens empreendidas já não são as 
que atravessam "círculos" ou "anéis" no sentido de "dentro" para "fora", 
centrífugamente mas, ao contrário, processam-se em sentido centrípeto. Isto 
é, o desejo de partir será o mesmo "(...) o meu instinto é vagabundo. Não 
sou de ninguém nem de nenhum lugar."249 mas a direcção diferente": (...) 
uma saudade de partir, de me afastar calmamente, sem premeditação; um 
extemporâneo e doce Inverno de apartamento."250 E se na autobiografia a 
protagonista foi "Menina e Moça" levada de casa de seus pais, e por isso, 
esse lugar é tão importante, no diário, a casa que fica para trás é já outra: a 
de uma mulher que, transitoriamente, habita um espaço que não é o seu. 
Daí que repetidamente a viagem se processe da casa habitada por Raul e 
Paula para a que esta refere inúmeras vezes como sendo "a minha casa", 
ou seja, a casa onde mora, sempre morou, a "outra", aquela parte de si que 
despreza a que vive conformada e de certo modo vendida por medo de 
solidão. No dia em que a viagem até essa casa conduziu à reinstalação 
definitiva da autora, ao reencontro de si consigo, tudo se transformou: 
aconteceu a reunificação do ser, no espaço em que se afirma a 
singularidade, aconteceu a pacificação do ser feminino e o prazer da 
Escrita: 

"(...) é aqui, neste ambiente sem riquezas, que me dá gosto escrever. 
Dantes, quando vinha de visita, havia a outra, a que eu renegara, e 

não me sentia muito à vontade. (...) Mas no dia em que finalmente assentei 
arraiais, que transformação! A casa, as coisas, eu - unidos, reconquistados. 

Agora, se a tristeza me abraça (...) Afaga-me porque é minha, desta 
casa, de tudo o que tenho e do que me escasseia - orgulho triste de ser só, 
íntegra, 'eu' ",251 

É aí que Paula e Vânia se desvendam como "símbolos" da condição 
feminina: "Duas mulheres enganadas no amor e descontentes consigo 
mesmas"252, como "signos" da duplicidade "Agora sou o que ela foi; melhor: 
o que ela devia ter sido"253, e como "sinal" da alegria trazida pela libertação: 

24Q Idem. Ibidem, p. 139 
250 Idem. Ibidem, p. 165 
251 Idem, Ibidem, pp. 198-199 
252 Idem. Ibidem, p. 199 
2 - Idem, Ibidem 
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"Ah, que fulguração de raízes no vaso de vidro onde o meu abacate 
floresce!"254 

Tendo finalmente chegado à "ilha" desejada - "Há quanto tempo me 
não persegue a ideia de uma ilha?"255 -, depois da "navegação" por espaços 
onde a sua atenção se repartiu Paula encontra-se nesse "(...) lugar de 
eleição, de ciência e de paz, no meio da ignorância e agitação (...)"256 onde 
as horas são ocupadas de modo pleno: "Como as horas me dão para tudo! 
Uma página de diário todos os dias. E releio os poetas (...) Além de tratar 
das plantas (...) [e conversa com] "Os meninos! [que] vêm pelos bombons, 
pelo bater da máquina, os pássaros azuis, um búzio nacarado onde ressoa 
o mar."257 O refúgio, a habitação, o "centro" de si mesma com que já Virginia 
Woolf sonhou em "A Room of One's Own" é, aqui, alargado a "uma casa 
para mim" (uma casa que será ponto de ligação com o mundo), o desejo, 
muito tempo alienado da mulher que se quer afirmar. Não deixa, contudo, 
de estar atenta sobretudo às suas companheiras que, quantas vezes, estão 
bem longe de saberem ou consciencializarem que a sua "realização" só 
acontecerá quando (re)conquistarem o espaço "edénico" a que têm direito: 
"eu observo: caras olheirentas, caras afogueadas, finas e grossas, frescas e 
murchas (...) parecem impressionamtemente iguais. E todavia cada qual 
com a sua marca."258 

Se Estátua de Sal é o livro das viagens pela terra e o da(s) 
história(s) que falam da busca e da tentativa de conhecimento que outros já 
tentaram (Eneias, Ulisses, Dante, Rosenkreuz...) e A Personagem o texto 
que diz da procura de um "centro" ambas são obras que contam as "provas" 
e os "percursos" de um sujeito que "exprime um desejo profundo de 
mudança interior, uma necessidade de experiências novas, mais ainda que 
de deslocação espacial e [indicam] a insatisfação, que leva à procura e à 
descoberta de novos horizontes."259 

Continuando a Viagem, Macau (longínquo horizonte) surge em 
Nocturno em Macau não só como lugar de "exílio" voluntário mas, mais 
do que isso, como espaço da procura e da fuga do "ser" no interior de si 
mesmo e nos "círculos" que constituem a cidade. Neste romance, o "locus" 
condiciona não só todos os sujeitos que nele habitam, mas a estrutura do 
mesmo romance. Assim verifica-se que é a cidade que, em última instância, 

~54 Idem. Ibidem 
2 Í 5 Idem. Ibidem, p. 200 
2 Í 6 Chevalier. Jean e Ghcerbrant. Alain, op. cit. p. 374 
257 Braga. Maria Ondina. A Personagem, pp. 194-195 
2 5 8 Idem. Ibidem, p. 205 
2 5 9 Chevalier. Jean e Ghcerbrant. Alain, op. cit. p. 691 
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organiza o Romance e para além de ser "lugar" da história e horizonte da 
acção, é também "agente". 

E se as personagens se caracterizam pela permanente "oscilação" 
entre singularidade e pertença (a "ipséité" e "mêmeté") também o espaço é 
simultaneamente uno e plural, confirmando não o exotismo mas o mistério 
que não é só apanágio dos seres ( a altérité). É nesta acepção que o 
espaço se pode definir como compósito. Assim, são dois os "cosmos" que 
estando "limitados", confinam entre si num jogo de confronto e/ou contacto 
permanentes: o chinês e o português. Cada um deles tem uma arquitectura 
própria e um "espirito" específico. O primeiro é representado pelo bairro 
San-Kiu, o segundo tem como elementos caracterizadores as Ruínas de S. 
Paulo e o "Café Sol-Mar". Há outros espaços que se definem como 
agregadores e outros, ainda, que se podem considerar "excêntricos": o 
Colégio, onde os vários mundos, aparentemente, se conjugam; a loja do 
Indiano que se estende e esconde em subterrâneos. É nesta topografia que 
as personagens se movimentam, nomeadamente Ester, a protagonista, 
sempre condicionadas pela arquitectura que, afinal, tudo e todos abrange e 
a todos atrai. Assim, se pode concluir com Tadié que a "A cidade domina as 
nuvens da História para se transformar nesse mito que atrai os emigrantes, 
as personagens, os romances."260 

As principais personagens femininas de Nocturno em Macau são 
todas emigrantes, e, por diferentes motivos, seduzidas pela cidade. Ester é 
a estrangeira que chegou disposta a percorrer todo o espaço e não só 
aquele que a conveniência dita. Apesar dos avisos (de Xiao, de Rosa 
Mística, de Zacarias, de Gandhora, de Mr. Mendo) ela vai ultrapassar os 
limites desde sempre aceites por todos os outros e vai romper os "círculos" 
que a envolvem. Poderia ter permanecido, sossegadamente, na casa-das-
professoras, nas salas do colégio, nas do café que os outros portugueses 
frequentavam, no seu quarto, Mas não...Ela vai habitar (ainda que por 
pouco, o suficiente, tempo) o bairro chinês, vai frequentar as lojas e 
restaurantes chineses, visitar a loja do Indiano, o cais, as casas-de-chá, e 
sobretudo "deambular" pelas ruas de Macau. 

O apelo pelo universo do "outro" manifesta-se, "en abîme", pela 
atracção que exerce sobre Ester o quarto da sua colega Xiao. O desejo de 
"derrubar" o tabique que o separa do seu é o mesmo que a leva a enfrentar 
todos os obstáculos (o frio, a lama, a incompreensão, a solidão) para 
penetrar no espaço do "outro", sentido como paraíso perdido e que tenta a 

Tadic. Jean-Yves, O Romance no século XX, p. 154 
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todo o custo recuperar. Assim, este romance é o da viagem, ou das viagens 
que uma mulher realiza tendo como "mapa" uma carta que nunca foi (nem 
será) decifrada. E porque esse "mapa" é, de facto, uma ausência presente, 
um lugar vazio, que se quer preencher, é um espaço de perda (ou perdição) 
e de busca. Vaguear, deambular, errar, a pé ou de Sam-lun-ché, 
aparentemente sem regra, num permanente vaivém desorientado, sem 
destino e sem sentido será a acção principal da protagonista deste 
romance. A posse (?) de um texto, que Ester guarda cuidadosa e 
carinhosamente, é assim o motivo último dos seus movimentos e 
sentimentos. A conformação espacial do romance pode, assim, conceber-
-se como a das "caixinhas chinesas", partindo do espaço mais pequeno, 
mais escondido, isto é da gaveta onde se guarda a carta, para o quarto 
onde está a mesa onde fica a gaveta, para a casa-das-professoras de que 
faz parte o quarto onde fica a mesa com a gaveta onde se guarda a carta; 
para o Colégio onde se inclui a casa das professoras, para a cidade que se 
divide em dois "mundos". E quando a protagonista, com o mapa no coração, 
se atreve a transpor o limiar do colégio em direcção ao universo chinês (e 
não português, como seria "normal") para penetrar nos seus labirintos e 
assim eliminar fronteiras, as "regras" desaparecem provocando o susto não 
só da protagonista mas e, ainda maior , nas restantes personagens (salvo 
aquele que desenhou a carta-labirinto que fala de outros "labirintos" - os de 
Eros). Há o susto e o cansaço porque circular no espaço do vazio e do 
silêncio provoca esses sentimentos e, ainda, o desejo de regressar: 
frequentemente, ao quarto, onde se conserva o segredo e outros objectos 
queridos e, quando se chegou ao limite, regressar não se sabe onde, a um 
qualquer lugar de Paz e Tranquilidade, de algum modo semelhante ao 
espaço da "Mãe perdida": "Em todo o caso, hora de partir, Ester (...) à data 
todavia ....regressar. (...) Despedir-se de Macau."261 "Partiria de Macau tal 
como havia chegado, sozinha num "Sam-lun-ché"262. É claro que mais uma 
vez se deseja o reino da Utopia, pois é impossível esquecer que a morte 
marcou (para sempre?) a cidade. "E entretanto as mais desordenadas 
ideias a atormentá-la: se o suicida se teria atirado lá de cima de um golpe 
como uma estrela-cadente (...) ou se, tal como uma ave de grande porte, 
vasto, o seu voo, e devagar."263 

Em Nocturno em Macau, o sujeito partindo do desejo expresso de 
abertura e contacto com a civilização chinesa e, mesmo de penetração dos 

261 Braga. Maria Ondina. Nocturno em Macau, p. 210 
262 Idem. Ibidem, pp. 215-216 
263 Idem. Ibidem, p. 216 
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e nos seus vários espaços e, portanto da atracção pela Alteridade evolui no 
sentido da "interiorização" porque "(...) o amor não chega a ser encontro 
com o Outro, mas antes, revelação do eu profundo."264 A viagem para 
desvendar o enigma do Outro (dos outros, da Casa, do Poço) revelou-se, 
aparentemente frustada e trustante. A protagonista parece partir tão só e 
sem respostas como quando chegou, mas a "verdade" é que "viveu" ou 
"sonhou" uma história de amor que não esqueceu nem esquecerá, num 
espaço que se lhe deparou como fechado e misterioso mas que foi, por isso 
mesmo, condição da acção Romanesca. Lugar de ambivalência 
simultaneamente benéfico e maléfico, "Aqui" se tentou a união dos opostos, 
pois como afirma Kristeva: "Duas (...) categorias estão em oposição na 
Geografia romanesca: O Próprio e o Alheio, o Mesmo e o Outro. (...) O 
aparecimento do outro espaço parece ser a condição necessária para a 
constituição da Geografia romanesca. Esse espaço outro toma exactamente 
da sua alteridade o seu valor positivo, independentemente das retribuições 
e das repressões que o protagonista nele possa sofrer."265 O desejo de 
ocupação e decifração dos espaços e a impossibilidade de fuga aos 
inerentes esquemas sociais, políticos e culturais provocam em Nocturno 
em Macau a "(...) Incessante viagem [que] esboça o espaço fechado do 
romance e mostra, assim, a (...) sua conotação trágica."266 . 

Depois de fechado o "anel espacial", isto é, terminada a "aventura" ou 
o "desafio", fica-nos a certeza de que a persistência feminina continuará a 
lutar pela síntese dos contrários e, pela anulação de impositivas distâncias: 

"Il y a des limites 
Partout tu en trouveras 
Sauf dans ton désir 
De les franchir"267 

264 Bcsse. Maria Gracietc, "Maria Ondina Braga. Nocturno em Macau" in Colóquio/Letras, 131. 
Janeiro-Março. 1994, p. 231 
2 6 5 Kristeva, Júlia, op. cit, p. 202 
2 6 6 Idem. Ibidem, p. 203 
267 Guillevic, "Maintenant", citado por Eduardo Prado Coelho. Jornal Público, 07/05/1993 
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4. "O "Eu" Ondiniano e o "jogo com o Tempo": a recuperação do "Tempo 
perdido" através da Memória e da Imaginação. 

"Le temps: mot unique où se déposent les expériences les plus 
différentes (...) qui, en se superposant, se transforment pour constituer une 
réalité nouvelle et presque sacrée."268. 

A "sobreposição" e "transformação" de experiências de que fala 
Blanchot, assim como a constituição de uma "realidade nova" é o conjunto 
de "operações" que se podem constatar na obra de Maria Ondina Braga. 

A originalidade da autora manifesta-se, sobretudo no e pelo modo 
como trabalha o tempo, na sua ligação com o espaço, de modo a subverter 
géneros como a Autobiografia, as Memórias, o Auto -retrato e o Diário. 
Antes de mais, penso que se arroga o direito da total liberdade de criação 
de que nos fala Gusdorf, alterando ou anulando "barreiras" para escrever 
textos que, em última instância, dizem ou sugerem, da vontade de auto-
conhecimento e desejo de comunicação. 

Na "autobiografia" o tempo é tratado de forma específica (que não 
limitada ou limitadora) sem a preocupação de respeitar "cânones" mas 
também não divergindo radicalmente deles.269 

O sujeito da enunciação situa-se num espaço de escrita, assumindo-
se no presente que é, antes de mais, um tempo de "avaliação". E o que é 
avaliado em Estátua de Sal é o modo como se "ocupou" o tempo nos 
vários espaços percorridos. Estes, como vimos, podem, também, ser 
"agentes" e por isso se caracterizam pelo modo como se submeteram às ou 
subverteram as "leis temporais". Como Maria Alzira Seixo quando refere 
que (...) o espaço "é" a passagem do tempo."270, Maria Ondina, pela voz da 
narradora, começa o seu texto com a seguinte indicação: "Vivo em Macau 
há três meses". Para de imediato nos dizer do modo e da razão da 
habitação desse lugar: "Ando a viver esta ponta de Portugal na China com 
tal prescrutação e sentimento como alguém a fazer exame de consciência 
na véspera de morrer."271 

Ora, nesse momento da vida o tempo surge na sua globalidade e, 
como num filme, as imagens, próximas ou remotas repassam diante dos 
olhos do "moribundo". É, portanto, natural que haja "intersecção", que o 
passado se misture com o presente, quer aquele seja o mais longínquo da 

Blanchot, Maurice, op. cit. p. 21 
Cf. a primeira parte desta dissertação. 
Seixo. Maria Alzira, op. cit. p. 27 
Braga. Maria Ondina, Estátua de Sal, p.5 
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infância ou o de "há momentos"; que o presente seja já também o sonho do 
futuro, isto é, que o tempo seja uma "estereoscopia" de "tempos" e que o 
texto seja "(...) uma esterofonia de vozes, tempos, ritmos, coincidências, 
todos subjectivamente reais."272 É por isso, também que o "fragmentarismo" 
é a forma inerente a esse conteúdo. Isto é, quem comanda a narrativa não 
é, na realidade, "cronos" e a "diacronia" mas a "Memória" dos factos e a 
"Imaginação" que os "recria", conformando a diegese numa alternância e/ou 
sobreposição de "analepses" e "prolepses", que se organizam num 
presente, em que se fala dos momentos fundamentais da vida. Não há a 
preocupação de dar a ideia da "evolução", que finalmente não se verifica, 
pois o que há é a "revolução" de um ser à volta de si próprio e nem sempre 
capaz de distinguir nitidamente, "o antes", o "agora" e o "depois". 
Finalmente, a "realité nouvelle" de Blanchot é a "soma" dessa 
temporalidade, surgindo o seu resultado como um "extra-temporal" cuja 
virtude consiste em transformar "(...) en durée continue' les vases clos des 
époques discontinues' "273. 

Estátua de Sal é, por isso, uma obra viva que nos conta de uma 
vida e das suas passagens por vários espaços em variados tempos. 

O Presente, como tempo da enunciação, dá-se a conhecer não só 
pelo uso das formas verbais no presente do indicativo, que relatam as 
acções da protagonista, o que ela observa, pensa, deseja: "Primavera em 
Macau. Hoje, refresco-me com um leque(...)274; "Desço e subo a rua (...) 
Escuto os homens (...) Eu visito os pássaros (...) Eu venho gratuitamente 
para ver (...)"275; mas também pelo uso de deícticos que apontam para o 
espaço "Aqui" e para o tempo "Agora", "hoje", "nesta hora". No entanto, é 
preciso notar que o "presente" não terá sempre o mesmo valor e alcance. A 
personagem-narradora encara-o de diferentes maneiras: umas vezes, 
assumida e claramente o tempo da enunciação das recordações: " Se falo 
de casa, tenho de falar dela, a senhora velha (...)"276; "Lembro-me de as 
ver....(...)"277; noutras serve para expressar sentimentos ou sensações 
actuais: "Este quarto abafa-me, realmente, (...)"278; noutras, ainda, alarga-se 
de modo a que passa a ser um não tempo: "E de novo a memória me lateja 

2 7 2 Magalhães. Isabel Allegro de. O Tempo das Mulheres. Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da 
Moeda,~1987.p. 92 
2 7 3 Ricocur. Paul. Temps et récit II. La configuration dans le récit de fiction. Paris. 
Seuil. 1984. p. 224 
274 Braga. Maria Ondina, Estátua de Sal. p.8 
275 Idem. Ibidem, pp. 167-168 
2 7 6 Idem. Ibidem, p. 141 
277 Idem, Ibidem, p. 145 
278 Idem. Ibidem, p. 164 
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de recordações(...) De novo a terra-natal (...) À volta da Sé, os pobres. São 
Nicolau vale àquela gente nas dores dos ouvidos e eles crêem que no altar, 
para lá da pedra, se ouve o mar. Santa Luzia com dois pares de olhos - a fé 
na bandeja. Santa Catarina para os males da cabeça. Os Santos Pretos. A 
Senhora-da-Boa-Memória: o altar pejado de cérebros de cera."279 . A 
supressão do verbo será uma característica de escrita ondiniana e, neste 
caso, relaciona-se com a descrição dos lugares que, permanecendo 
"imutáveis", reflectem a relação que as personagens (pessoas) estabelecem 
com eles, nas diferentes épocas que, afinal, é uma só, porque perene. A 
mesma (outra) perenidade é a que a Imaginação fabrica. A narradora volta 
ao passado, recuperando-o para a actualidade, e criando uma verdadeira 
atmosfera de extra-temporalidade: "E teimo na minha terra: as ruas de 
Braga, cada esquina, cada pedra, quase um a um, vou transpondo os 
passeios estreitos das ruas velhas, tortas, a brancura das avenidas, as lojas, 
as igrejas, os largos. Ando por lá peregrinando. É noitinha, e os sinos a 
Trindades- tantos sinos, meu Deus! Os pardais esvoaçam, murmurantes, 
nas tílias do jardim. Ando por lá e ninguém dá conta. Que coisa boa"!280. 
Quando reflecte sobre a importância dos "objectos" que "para sempre" 
fazem parte das suas vivências, a relatora da autobiografia fá-lo também no 
presente: "Extraordinário como as coisas, até as mais simples, podem 
comunicar felicidade ou tristeza. Uma vivência longínqua fica-lhes colada 
para sempre e basta, assim, a sua presença para no-la fazer reviver."281 É 
interessante notar ainda o emprego do infinito ("comunicar"; reviver") que, 
confere, ainda uma maior extensão à "infinitude" dos pensamentos ou 
sensação. O uso de gerúndios servirá, também, para nos transmitir a 
continuidade da acção ou do sonho. Outras vezes, a forma do presente é, 
na realidade, substituta de um passado recente, como se a narradora 
contasse, em simultâneo com o vivido: 

"Comprei mangas na rua, mangas longas e doiradas como chamas. 
Atravesso a cerca e subo as escadas para o meu quarto a confrontar 

a "coquetterie" da fruta nas mãos com a de uma flor no cabelo.(...) 
À janela do meu quarto, ainda a segurar os frutos, oiço uma voz que 

se levanta lá em baixo (...) Atiro-lhe uma manga que ela apanha na mão 
pequena. Quase a deixa cair. E foge-lhe o papagaio (...)"282 

2 7 9 Idem. Ibidem, p.p. 127-128 
2X0 Idem. Ibidem, p. 130 
2S1 Idem. Ibidem, p. 111 
2 8 2 Idem. Ibidem, p. 98 
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Contudo, o passado domina a autobiografia. E pode ser recente, ou 
mais ou menos remoto. Liga-se, evidentemente, a lugares por onde a 
autobiógrafa viajou e, por isso, uma certa insistência no deíctico "lá", ligado 
ou não a advérbios de tempo como, por exemplo "ontem", ou locuções 
adverbiais como "A noite passada" ou "esta tarde": "Li esta tarde em versão 
inglesa, histórias chinesas para crianças."283. As lembranças podem ser as 
da infância ou adolescência, as que lhe ficaram das suas estadas em Africa, 
India, ou quaisquer outras paragens: 

"Menina triste eu fui, menina de olhar perdido em irreais cenários, 

menina mansa, desencantada. 
O Verão era extenuante e perverso. Pesava no peito. Trazia 

melindrosas interrogações ao corpo adolescente (...) ."284 ; 
"Na cidadezinha onde vivi - quantos anos? - com a família Mills em 

Inglaterra, as manhãs de domingo eram boas."285 ; 
"Um dia em Hong-Kong, conheci, num clube suspeito, um homem de 

olhos de oiro. Era russo e fumava cachimbo."286 ; 
"De Paris ficou-me o travo de uma deliciosa, emocionante 

experiência, (...) Tive lá um quarto espaçoso (...) onde os pesadelos me 
atormentavam como um presságio ."287. 

Nos breves exemplos apontados pode notar-se o uso predominante 
dos pretéritos prefeito e imperfeito que se empregam segundo a expressão 
da rapidez ou continuidade dos gestos e do ser, da relevância que têm para 
a diegese ou para a construção do Auto-retrato e/ou Memórias que são 
concomitantes à Autobiografia. 

O lado "comum" da autobiografia, isto é, o seu carácter de 
"Memórias", pode ser lido como um alargamento do "eu" para "nós", e é 
dado de modo indirecto e atenuado, em trechos em que a condição 
individual da personagem se pluraliza, narrando factos em que participou, 
mesmo que involuntariamente: "Eu vinha daquela dor da invasão indiana 
que me obrigara a abandonar a terra dos meus antigos quase só com a 
roupa do corpo . Vinha do aeroporto de Carachi, do meio das mulheres 
goesas com filhos nos braços e olhos afundados de ansiedade."288 . 

Como é natural num texto autobiográfico, o que mais importa é o 
tempo-espaço do "eu" ainda que o sujeito se "abra" ao tempo do calendário 

2 8 3 Idem, Ibidem, p. 67 
2 8 4 Idem. Ibidem, p. 88 
2 8 5 Idem. Ibidem, p. 63 
2 8 6 Idem. Ibidem, p. 115 
287 Idem. Ibidem, p. 80 
288 Idem. Ibidem, p. 44 
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do "outro" que em Macau, se rege por um diferente "astro": " O dia da oitava 
lua do ano é de festa para os Chineses. (...)"

289 ■ Nele se integrou sem que 
tivesse deixado de se guiar também pelo ocidental (como se pode verificar 
pelas frequentes referências à divisão das estações e a datas do calendário 
litúrgico tão importantes como o Natal, a Quaresma ou a Páscoa) e mais 
ainda por aquela universal divisão: a do dia que se distingue da noite. Esta 
é a "Hora" de criar, qualquer que seja o lugar, é o tempo em que "(...) as 
histórias vão nascendo."

290
, em que uma "música interior" "(...) 

acompanhava a orquestra lá fora"
291

, os momentos em que a personagem, 
narradora de si própria, se reflecte no papel, interrogando-se, passando 
para a escrita a ritmo "Do pulsar do (...) coração" (...)"

292
, na hora dos 

"delírios", de amar, e de pensar. 
Por isso é o Tempo escolhido: "Assim vou contando de noite o que de 

dia vivo.(...) Tempo de anotar tudo: o que a memória ressuscita (ou 
reinventa), o que o peito gastou de entesourar."

293 . É então que, no 
resguardo do espaço de um quarto (o seu), "dá a luz" (primeiro da lua, 
depois do sol) a sua história, fruto dos "amores" que procurou nos dias e 
com que sonha, à noite. É, também, então que pode reviver momentos 
anteriores, relatando de maneira "interseccionista" lembranças longínquas, 
num jogo de analepses e silepses: 

"(...) Era em Angola e eu estava de visita àquela família. 
D. Eugenia, a dona da casa, pusera a mesa para o pequeno-almoço: 

o pão, a manteiga, os bules do café e do leite. Tudo comum, conhecido de 
cada manhã, excepto a xícara(...) 

E senti uma pancada na porta fechada das minhas lembranças. 
A casa paterna abria-se diante de mim, adolescente, e a mãe, pálida, 

na cama, tomava o leite pela xícara de louça fina, tão fina que se via a 
bebida descendo lentamente. 

(...) 

Fora, a manhã ia alta. Percebia-se o calor por entre as persianas 
semi-cerradas. 

De novo a casa paterna. (A xícara, a única coisa viva ali, e as 
pessoas meros objectos decorativos) ser-me-ia fácil aspirar o aroma das 

2X9 Idem, Ibidem, p. 160 
2 9 0 Idem. Ibidem, p. 49 
291 Idem, Ibidem 
2 9 2 Idem. Ibidem, p. 50 
293 Idem. Ibidem 
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maçãs camoesas no armário da roupa, repetir as orações que nesse tempo 
rezava ao deitar."294. 

Tal como na Autobiografia, no Diário o Tempo é o verdadeiro 
condutor da diegese. Tudo e todos a "ele" se submetem. Em A 
Personagem, antes mesmo de se dar início ao "narrar dos dias", a 
epígrafe (cuja função principal, em qualquer texto, será a de fornecer 
"pistas" sobre o que de mais relevante o texto tratará) revela, de imediato, o 
modo como a relatora do diário se posiciona em relação ao Tempo: "Não 
posso adiar para outro século a minha vida /nem o meu amor/ nem o meu 
grito de libertação." (António Ramos Rosa).295 O presente é, para ela não só 
tempo de "avaliação" mas, e sobretudo, o momento das "decisões" e da 
"mudança". 

Como em qualquer diário, neste, a "personagem" debruça-se 
principalmente sobre o seu passado recente durante época que abrange 4 
de Fevereiro e 23 de Dezembro de 1976.296 Mas, porque, nem todos os dias 
serão propícios à escrita, a relatora terá redigido o seu diário durante 139 
dias, variando o número em cada mês, construindo assim um "calendário" 
próprio, nem sempre atento ao oficial. A "despreocupação" com as datas é 
expressa pelo modo como, muitas vezes, se anota o dia: "Dia quantos? 
18?"297 ou "Outro dia. Mais um dia. (A data para quê?)"298, querendo por um 
lado, talvez, marcar a sua independência em relação ao tempo "medido" 
dos Outros e, por outro, acentuar a "monotonia" dos dias que correm, às 
vezes, paradoxalmente, devagar e sempre na mesma cadência. Assim, em 
Fevereiro foram 8 os tempos de escrita; em Março, 17; em Abril, 15; em 
Maio, 12; em Junho, 14; em Julho, 24; em Agosto, 17; em Setembro, 4; em 
Outubro, 1; em Novembro, 15 e em Dezembro, 10. Há, ainda 2 dias, um 
entre Outubro e Novembro, outro entre Novembro e Dezembro que surgem 
referenciados de uma mneira tão indefinida que não é possível "encaixá-
-los" num ou noutro mês. Assim, estes terão sido os dias que no espaço de 
um ano a "personagem" viveu de forma especial, dado que os registou, 
registando-se. Disse, "espaço de um ano" mas de facto o diário começa 
depois do começo, dado que Janeiro não foi inscrito, nem escrito. E o 
primeiro mês é, sintomaticamente, o mês de Jano, o "(...) deus das 
transições e das personagens, [que assinala] a evolução do passado para o 
294 Idem. Ibidem, pp. 111-112 
2 9 5 Idem. Ibidem, p. 7 
2 9 6 O ano não vem referido explicilamenle no lexto mas. numa "Quinia-feira" de Dezembro, podemos 
1er o seguinte desabafo: "Há dois anos. cm Abril ale eu supus que ludo podia mudar." A Personagem. 
p. 203 " 
2 9 7 Idem. Ibidem, p. 50 
29X Idem. Ibidem, p. 52 



117 

futuro, de um estado a outro, de uma visão a outra, de um universo a outro 
(...), [é] a porta do ano [e] intervém no início de cada empreendimento, (...) 
[dirigindo] todos os nascimentos, os dos deuses, do cosmos, dos homens e 
das suas acções. (...)"299. Assim, se poderá, talvez, concluir que em Janeiro 
aconteceu a germinação de uma nova maneira de viver, uma primeira 
"mudança" ainda que só interior mas, de facto, a causa das posteriores 
metamorfoses que a "personagem" virá a sofrer. Terá sido o momento em 
que olhando para trás se "olhou e não gostou do que viu", tendo sofrido sem 
o saber a influência, o imperativo de uma "força" (a de Jano), ainda não 
explícita, que a conduzirá ao desejo de um futuro diferente. O diário, no 
presente, registará, sobretudo, um processo de evolução que, a dado 
momento, já não se pode adiar - e essa evolução terá a ver com a vida, o 
amor, a libertação de que fala o poema de Ramos Rosa. 

A vida não é só o "dia de hoje", pois "este" é fruto de muitos outros 
que já passaram e dos quais permanecem marcas. Por conseguinte, neste 
diário, as incursões ao passado são bastantes e fundamentais para o 
processo e percurso de "libertação" que se iniciou. E é, por isso, também, 
que a escrita diarística se aproxima da autobiográfica como o provam as 
repetidas lembranças de factos da infância ou adolescência que se 
comparam com os actuais: "Recordava-me da tia Augusta (tão orgulhosa!), 
de fala perdida, os olhos duas vezes maiores, a garganta uma chaga. Da 
mãe, prostrada, a defínhar-se hora a hora, tão fraca que mal aguentava a 
claridade do dia (...) como seria o meu fim? Ah, a humilhação da 
dependência, o pavor da dor física, o desgosto de não poder mais contar 
comigo!"300; "Agora, em Lisboa, hoje que é para mim o S. João? Apenas 
uma memória."301; "Eu a escutar a D. Adelaide e a recordar os Verões 
mirrados da minha terra-natal (...) Quem pode ser totalmente livre? Estou 
ligada ás origens pela memória involuntária. O lugar da minha 
identidade."302 ; "A infância. Esse obscuro, tumultuoso mundo de anseios e 
terrores, a que presidiram Deus e o Demónio, por que artes veio hoje aqui 
ter comigo no meio da noite? (...)"303; "Continua a chover. Como nos meus 
tempos de criança, na vilazinha nortenha encostada à montanha."304. 

Um "outro" passado ainda que não tão remoto como o da infância é, 
também, trazido, analepticamente, às páginas do diário, (embora não tão 

299 Chevalier. Jean e Gheerbrani. Alain, op. cit. p. 382 
?0° Braga. Maria Ondina, A Personagem, pp. 37-38 
301 Idem. Ibidem, p. 107 
302 Idem. Ibidem, p. 113 
m Idem. Ibidem, p. 134 
304 Idem. Ibidem, p. 183 



118 

frequentemente) - o das "viagens" e das histórias, então vividas ou 
imaginadas: "Fui ver o tigre da Sibéria (...) Porque seria que, ao contemplar 
a majestade da fera enjaulada, me veio à ideia Mr. Nash? (...) morava na 
casa pegada à nossa em Landsdowne Crescent."305; "Há dias, na redacção, 
a traduzir notícias recebidas de Paris, iam-me passando pelos olhos lugares 
da capital francesa (...)"306; Fui há anos passar férias à ilha das Flores (...) 
Conheci ali um homem (...)".307 

Depois há a referência a um pretérito próximo que não se anotou na 
devida altura e é recordado no "agora" da escrita e então as expressões e 
os factos passados "Há dias", "A semana passada", "Ontem", ou a outros 
que aconteceram quando ainda não tinha empreendido a "aventura" do 
diário, e da procura da "Personagem" (...) via-me, um ano atrás, com o 
mesmo problema (...)".308 

Porque se decidiu pela auto-análise, no presente, é este que mais 
insistentemente é referido no texto (é evidente que este é sempre e de certo 
modo, falso dado que o registo se faz posteriormente aos factos relatados, 
embora as reflexões que eles (factos) provocam surjam, precisamente, 
enquanto (se) escreve). Daí que os "Hoje", os "Agora" os "Aqui" se repitam 
assim como as formas do Presente, no enunciado e na enunciação, 
opondo-se aos tempos do Pretérito da diegese. 

Se em Estátua de Sal se verifica que "As Memórias" estão diluídas 
na "Autobiografia", penso que, aqui, em A Personagem são um género 
que, assumidamente, se insere no Diário. O Tempo Histórico é 
importantíssimo, o que demonstra que A(s) Personagem(s) fazem parte da 
época em que vivem. O texto é o de mulheres na sua individualidade no 
modo da sua "ipseidade", mas é também o do "Tempo das Mulheres" na sua 
"mesmidade", tentando compreender e assumir a "alteridade". 

É o tempo da tomada do destino, do "grito da libertação", ainda que 
não o da realização plena e efectiva. E esse tempo condiciona o tempo 
pessoal, assim como o da diegese. Uma data surge como um marco - 25 de 
Abril. A relatora do Diário, e todas as outras personagens (mais ou menos 
principais ou secundárias) foram "tocadas" por ela e são-no, ainda, no 
momento da redacção. E por isso, se referem o "antes" e o "depois" desse 
dia, os sobressaltos309 e alegrias310 que ele trouxe, as esperanças311 e os 

3 0 í Idem. Ibidem, pp. 22-23 
3 0 6 Idem. Ibidem, p. 32 
307 Idem. Ibidem, p. 155 
3 0 8 Idem. Ibidem, p. 82 
309 "Avisaram que há uma bomba no prédio". Idem. Ibidem, p. 28 
310 "(...) a multidão de mãos dadas c aroma de cravos". Idem, Ibidem, p. 88 
311 "Imasino a rua. um mar. ondas, c asas de música". Idem. Ibidem, p. 50 
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desalentos312 que se lhe seguiram, o orgulho313 e a tristeza314 que provocou 
para, finalmente, ser considerado o Tempo da Alegria que a protagonista 
tenta trazer para a sua vida, defendendo a liberdade que o mundo dos 
homens não sabe ou não quer instaurar: 

"Há pessoas no jornal que não se cumprimentam, não se falam 
desde Maio ou Junho de 74. (...) E os homens não sabem discutir: mais fácil 
berrar que vencer com argumentos (...) 

Eu e a Vânia também falamos de política (...) Falamos de política, 
sérias e simples, como se falássemos da nossa terra ou da nossa alma. E, 
talvez por nada termos recebido, resta-nos uma secreta e funda 
esperança."315. 

Assim, o facto histórico - a Revolução - insere-se no texto porque 
tudo, finalmente, dele depende e, por isso, é tantas vezes lembrado. Ao 
terminar o Romance -Diário a protagonista faz um balanço e conclui: "Não 
chegam todos os erros cometidos pelos novos senhores para apagar a 
corrupção e prepotência dos antigos, nem para destruir a beleza do 
momento em que um povo inteiro se exaltou. Um grito, um coro, uma alegria 
que não esquecem mais. Comoveram o mundo. Insuflaram em nós uma 
coragem, uma força para defender a dignidade própria, a liberdade, que é 
nossa lei natural."316. 

O mundo e o tempo continuam dominadas por "senhores" que se 
assustam ao pressentir o desejo de liberdade, sobretudo quando ele nasce 
e cresce numa mulher. É por isso, que Raul não compreende nem aceita o 
comportamento de Paula e que Gustavo se exaspera com Vânia. Mas essa 
ânsia ganha cada vez mais força e o Futuro (e o corpo) deixa de ser apenas 
sonhado ou desejado ("alguém há-de vir um dia digno de saber tudo (...)"317) 
para passar a ser construído no Agora, na e pela Escrita. Primeiro de 
maneira insipiente e vaga, deixando apenas que se adivinhe, sem 
imposição ou violência exterior, depois mais impositivamente, 
surpreendendo pela sua inevitabililidade. Um dia a Personagem sentirá em 
si um "ser diferente", um corpo reencontrado, preparado para continuar a 

312 "Fez-sc uma revolução há dois anos e nada mudou para mim. nada mudou para as crianças". Idem. 
Ibidem, p. 49 
313 "Devo dizer que me senti muito orgulhosa. Portugal fizera realmente uma coisa extraordinária, única 
talvez: uma revolução sem sangue, uma onda de fraternidade nas ruas. um enorme entusiasmo criador -
quando todos julgavam o meu país amorfo, sem alma." Idem, Ibidem, pp. 87-88 
3 1 4 "(...) Coisas^do 25 de Abril. Ao chegar a casa sentiu uma dor no peito, não voltou a ser o 
mesmo.(...) o Hcnriquinho não se lembrava do avô régulo, só da mãe serva. Como podia adivinhar que 
o 25 Abril o tinha querido benificiar?". Idem. Ibidem, pp. 143-144 
315 Idem, Ibidem, pp. 108-109 
316 Idem. Ibidem, p. 204 
317 Idem, Ibidem, p. 31 
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viagem, iniciada por "Ela" e muitas outras (como, por exemplo a "Mariana" 
de Torga): "Uma estranha sensação de plenitude. Como que despertei 
renovada. Alma liberta, corpo liberto. (...) a liberdade que sinto é um 
reencontro. O meu corpo jovem recuperado. O meu corpo jovem solidário 
comigo. Eu e ele disponíveis para todo o sol do presente e todas as dádivas 
do futuro."318. 

Enquanto o Tempo Novo do Sol não chega, o essencial acontece 
sob o signo da Lua, à noite: a escrita do Diário que é um diálogo consigo e 
com os outros319; a solidão desejada para essa escrita320; o encontro com A 
Personagem321, os pesadelos que são sinais ou símbolos322; as visões e 
os sustos323; a saudade dos "fantasmas"324; a escrita de outras vozes325; a 
ternura326, a recusa327; o sentimento da opressão328; a surpresa e a 
percepção da importância de um caderno que é Diário329; o amor pela 
escrita que nem todos são capazes de entender330. Entretanto, os dias vão 
passando no modo do absurdo (basta trabalhar num jornal para o 
constatar), dias de que é preciso deixar testemunho para que, se for 
possível, não se repitam, mas que, afinal, são o Tempo do Romance (cuja 
Personagem a si própria se construiu) que um dia será lido: "Se a Vânia por 
acaso vier a ler este diário, há-de gostar de saber que o seu romance não 
ficou incompleto."331 . 

Quando isso vier a acontecer, talvez os dias tenham uma nova luz, ou 
melhor, sejam os Dias Novos, de "(...) rosas e rios/e manhãs claras"332 por 

3 1 8 Idem. Ibidem, p. 188 
3 1 9 "O diário: um diálogo: comigo própria? Com um leitor imaginário? Com o Raul? Com a Vânia? 
Eles, eu própria...quem?". Idem, Ibidem, p. 10 
320 "Teria dado quanto tempo para ficar só, aquela noite, a escrever, a cogitar." Idem, Ibidem, p. 17 
321 " Nem foi em vão que viajamos juntas noite após noite." Idem, Ibidem , p. 64 
3 2 2 "(...) Uma noite de insónia. O meu enterro." Idem, Ibidem, p. 69; " Sonhei toda a noite com o 
Alexandre de braço dado com uma figura magra e grisalha que tanto era mulher como cão. Às vezes os 
olhos da mulher (do cão?) tinham os cambiantes verdes dos olhos da Vânia." Idem. Ibidem, p. 170 
323 "(...) O meu susto (...) a minha sombra. (...) Deixara pois entrar a minha morte em casa (...) Assim 
que peguei na caneta vi-a empunhar uma espada. 
(...) Extingui a chama. A minha morte sumiu-se. ou deitou-se comigo." Idem, Ibidem, p. 140. 
324 "Senu>me com eles à mesa, com a Vânia, com outros dispersos e doces fantasmas". Idem, Ibidem, 
p. 202 
325 "Duas horas da manhã. Três moços passam a cantar uma cantiga obscena." Idem. Ibidem, p. 185 
3 2 6 "Como chamar, pois, à ternura que me toma?". Idem. Ibidem, p. 63 
327 "Nessa noite dormi no sofá da sala. Não por mim, mas por ela, pela Vânia. Nessa noite "fui ela." 
Idem, Ibidem, p. 197 
328 "Noites grossas, sufocadas", Idem, Ibidem, p. 111 
329 "Folheio este Diário, leio aqui e ali, pasmo do que tenho escrito". Idem, Ibidem, p. 190: "Um 
refúgio, um animo, um repouso (...) ele cá está. este humilde caderno de papel almaço, no escaninho da 
gaveta. Arranjei para ele (e para mim) um lugar seguro. Tal como no amor. o nosso entendimento, pela 
calada da noite, é morte e é ressureição." Idem. Ibidem, pp. 80-81 
3 3 0 "O meu [filho] grita de noite; levanto-me; vou niná-lo (...) Ele [Raul] não sabe desse filho ou não 
se importa e queixa-se de que perco as noites estupidamente a escrever." Idem. Ibidem, p. 148 
331 Idem. Ibidem, p. 199 
332 Andrade. Euaénio de "Urgentemente", in Até Amanhã. Porto. Limiar, 1983. p. 53 
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cuja urgência o Poeta vem reclamando. Será, então, o Tempo já não 
Condicional ou Conjuntivo Imperfeito mas um Tempo Indicativo do "Ser 
Pleno". 

Enquanto Esse dia não acontece, a Viagem e a Procura continuam 
num andamento de "Nocturno" e, então, um outro Romance: Nocturno em 
Macau. 

Os passos (em volta) por um "Outro" Espaço, agora, a "Oriente do 
Oriente", são-no também no Tempo pois "(...) tout déplacement dans 
l'espace impliquera une réorganisation de la structure temporelle, 
changements dans les souvenirs ou dans les projets, dans ce qui vient au 
premier plan, plus ou moins profond et plus ou moins grave."333. 

Os quatro tempos que Blanchot aponta em Proust334 podem também 
"notar-se" neste romance. Como na Autobiografia, há um tempo de que se 
fala: o "Tempo Real", o da experiência e das navegações "verdadeiras"; "o 
Tempo apagado pelo Tempo" isto é, o Tempo puro das reminiscências em 
que o Passado e o Presente se indistinguem na Memória; "O Tempo do 
récit", ficcional, ou das metamorfoses e das navegações imaginárias de um 
"eu" imaginário; o "Tempo do escrever" que é o perseverança, da atenção e 
da distracção, o tempo como espaço imaginário. Assim, numa única palavra 
- Tempo - se congregam experiências diversas que ao sobrepor-se, se 
transformam numa "realidade extra", a do Romance. 

É do "Tempo do récit" que partimos para chegarmos a qualquer outro 
tempo (ou a todos) pois é no texto que todos se inscrevem e para ele (texto) 
todos "trabalham", ao contribuir para a diegese. 

O Tempo, em Nocturno em Macau, é apresentado por dois 
discursos: o do narrador e o das personagens. O primeiro assume-se como 
"Tempo de contar", o(s) segundo(s) como sendo "um Tempo a contar" para, 
no fim, termos a experiência "recitada" do tempo. 

O narrador domina a narrativa que apresenta como uma sequência 
encadeada, do antes para o depois, com um carácter retrospectivamente 
sintético. Daí que as formas verbais do passado imperem em simultâneo ou 
introduzidas por expressões indicativas da diacronia: "Havia mais ou menos 
um ano"; "Vésperas de Natal"; "No sábado seguinte"; "No dia seguinte"; 
"Entretanto"; "Esse sábado"; "Nesse tempo"; "Na manhã seguinte"; "No dia 
do grande frio"; "A partir dessa data"; "Nessa tarde"; "Esse ano"; "Dentro de 
uma semana"; "Volvidas que foram duas semanas"; "Desse dia em diante"; 
"Ao longo de três, quase quatro anos"; "Daí em diante"; "De tal noite"; "Na 

3;,:< Butor. Michel. Essais sur le Roman, p. 121 
i?A Cf. Blanchot. Maurice, op. cit. pp. 21 e seguintes 
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manhã do dia da partida, um domingo". O mesmo poder distanciador da 
instância narradora está patente no uso do deíctico "lá" que, contudo, não é 
frequente (já referimos o papel "ambíguo" do narrador que nos leva a 
"desconfiar" da sua "identificação" com a protagonista agora, num outro 
tempo, "O tempo do escrever"). 

Assim, a diegese do Romance é formada por uma longa analepse em 
que se "encaixam" várias "histórias" que podem ter a ver com diferentes 
personagens, lugares, acontecimentos, objectos e tempos. A extensão 
desses "episódios" é muito variada - de uma frase a várias páginas335 e, 
naturalmente, de assunto diversificado relacionando-se com a 
caracterização das personagens336, com descrição de espaços337, servindo 
para corroborar opiniões338, ou motivar reflexões339. Umas vezes contam 
"factos" passados340, outras são o relato de sonhos341, outras, ainda, 
hipóteses que se colocam e que poderão vir ou não a acontecer342, 
apresentando-se, por vezes, prolepses dentro de analepses.343 

As "histórias-analepses" podem ser interrompidas para 
posteriormente virem a ser continuadas344 e acontece, ainda, que algumas 
funcionam "en abîme" da própria obra, ou da "história" de uma ou mais 
personagens345, assistindo-se, então, a uma intersecção ou entrecruzar de 
planos temporais, constituindo-se a narrativa como uma "rede de 
recordações" que se cruzam para formar a tessitura do romance, tendendo 
este, algumas vezes, a deixar-se submeter por uma atmosfera de acronia.346 

Em Nocturno em Macau, podemos verificar que o Tempo é 
simultaneamente marcado pelo sonho e pela memória instaurando-se, aí, 
uma verdadeira "fable du temps" ou uma "fable sur le temps"347 segundo a 
"voz" e o "ponto de vista" de quem a ele se submete ou deseja subvertê-lo, 
nesse espaço contaminado pela ficção, dado que, "Tout se passe comme si 
la fiction, en créant des mondes imaginaires, ouvrait à la manifestation du 
temps une carrière illimitée."348 . 

3 3 5 "Certo pássaro, o excremento de certo pássaro cegar, era sabido, tanto na China como na Judeia." 
Braga. Maria Ondina, Nocturno em Macau. p. 65 e pp. 77-78. por exemplo. 
3 3 6 Idem, Ibidem, p. 90 
3 3 7 Idem. Ibidem, pp. 77 a 81 
3 3 8 Idem. Ibidem, p. 154 
339 Idem. Ibidem, p.211 
3 4 0 Idem. Ibidem, p. 46. 
341 Idem. Ibidem, pp. 105-106 
342 Idem. Ibidem, p. 36 
3 4 3 Idem. Ibidem, pp. 66-67 
344 Idem. Ibidem, p. 53 e p. 58 
3 4 5 Idem. Ibidem, pp. 50-51 
3 4 6 Idem. Ibidem, Cf. pp. 134 a 137 
3 4 7 Ricoeur. Paul. La configuration dans le récit de fiction, p. 146 
3 4 8 Idem. Ibidem, p. 233 
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De facto, partindo de um facto "concreto" - a estadia de uma mulher 
em Macau, num certo tempo, e das relações que estabelece com outras 
mulheres e alguns homens - a narração das várias situações que viveu ou 
imaginou, está envolta numa aura de enigma e mistério que justifica, até, 
alguma "incoerência" ou "confusão" dos ou com os "tempos"349 e faz da 
circunstância temporal a causa de experiências a que podemos chamar de 
"fantásticas" como acontece num certo domingo em que um tufão 
"transforma" a travessia e estadia de espaços numa aventura e vivências 
tão extraordinárias que provocam novas capacidades de "visão" das 
pessoas e dos factos, podendo por isso, considerar-se como iniciáticas: "(...) 
Ester ia concluindo, não sem sobressalto, que via agora o invisível: coisas 
sem corpo, sem configuração: os espaços, os espantos, as paixões. Mas 
primeiro fora-lhe preciso cegar. Tobite, pai de Tobias, as escamas tinham-
Ihe tombado dos olhos ao desvendar o mistério de Sara. Ela, contudo, ao 
seu redor, a face do segredo, a complicar-se, a multiplicar-se. Tal no jardim 
antigo se enxergava a lua da ponte-das-nove-curvas (...)"350. É por isso que 
o tempo é muito mais o do Silêncio do que o das palavras, sobretudo 
quando estas sendo faladas nunca são a Palavra que ficou, talvez, 
submersa no "Poço", silenciada para sempre ou nunca mais. E, é por isso, 
também que a casa sobre o Poço é "casa-do-silêncio"351 onde para além 
das conversas, mais ou menos de circunstância, têm significação os "sons" 
de alguma "musiquinha terna, tilintante"352 ou aqueles que Ester ouve e que 
remetem para os gestos sem "voz" das que habitam sob "um tecto comum", 
lá onde se desenrolam as horas do descontentamento. O texto do romance 
está "pontuado" de um sem número de onomatopeias ("v-v-v", do "volver 
das páginas"353; "r-r-r", do lápis vermelho"354; "trr" do "rodar da chave"355; "vu-
u-u" da"chama do álcool"356; "truz-truz" "no quarto da professora"357; "tap-tap" 
"a-modinho na porta"358 "toc-toc" dos "socos"359; "trás-trás-trás dos 
"panchões"360; "ping-ping" de "uma fonte"361; "te" de quando "quebrou o 

3 4 9 Cf. Nocturno em Macau, p. 64 "O seu primeiro Verão em Macau (...)" Seria o primeiro ou o 
segundo? ou cf. fragmentos 40 e 63 - A festa realizou-se no Natal ou na Páscoa? 
3 5 5 Idem. Ibidem, p. 68 
351 Idem. Ibidem, p. 79 
352 Idem. Ibidem 
3 5 3 Idem. Ibidem, p. 22 
3 5 4 Idem. Ibidem, p 23 
3 5 í Idem. Ibidem, p. 35 
3 5 6 Idem. Ibidem, p. 37 
7,51 Idem. Ibidem, p. 40 
358 Idem. Ibidem, p. 43 
359 Idem. Ibidem, p. 47 
3 6 0 Idem. Ibidem, p. 55 
361 Idem. Ibidem, p. 56 
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selo"362; "tlim-tlim" do "pendurico"363; o "tique-tique da tesoura e o rrr do 
romper do papel"364; "tac-tac" do jogo365; "vu-u-u" do "vento do ocidente"366; o 
"r-r-r" das "cigarras" e o "ruque-ruque" do "ratinho"367; o "z-z-z" da "chuva"368; 
o "tuc-tuc" da "macaca"369; o "beche-beche" dos "cochichos"370; o "tuc-tuc" "na 
divisória"371; o "tique-taque" do "relógio da parede"372; "tc-tc" dos "sapatinhos" 
e "Ping-Ping. Plash" das "abluções nocturnas"373; O "tlão-tlão" do "sino da 
capela"374; o "ruque-ruque" das "solas enlameadas no "tapete"375; "bule-bule" 
da "madre, pelo carreiro fora"376; "troc-troc da "tosta"377; "tz, tz" da "sovela"378; 
"toc-toc" dos "nós dos dedos no oco da cana"379; o "clic" do "estalido do 
interruptor"380; o "ruque-ruque" do "pente"381; "trrr" das "gelosias"382; "tlim, tlim, 
tlim" da sineta383 ) que se repetem e expressam, não só o tempo da atenção 
e do desejo de comunicação, mas sobretudo o da impossibilidade da sua 
realização completa. Apesar tudo são significantes cujo significado 
ultrapassa o comumente definido porque estão "plenos" de silêncio". Como 
elas (onomatopeias) podemos considerar as variadíssimas "transcrições" de 
vocabulário chinês que além disso, reflectem o desejo de inserção num 
universo que se manifesta estrangeiro. À medida que se aprende a viver um 
tempo e um espaço, se aprende a gostar da comida que lá se come, se 
aprende a cumprimentar como outros fazem, se utilizam os mesmos 
remédios e objectos, se viaja nos mesmos meios de transporte, a língua 
estranha passa a ser também usada, gostada e até saboreada. Para que 
isso acontecesse foi preciso um tempo de aprendizagem, isto é, antes de 
falar foi necessário ouvir, antes de se fazer entender foi importante tentar 
compreender o "Outro". 

362 Idem. Ibidem, p. 57 
363 Idem. Ibidem, p. 60 
3 6 4 Idem, Ibidem, p. 61 
365 Idem. Ibidem, p. 63 
366 Idem, Ibidem 
367 Idem, Ibidem, pp. 72-73 
368 Idem, Ibidem, p. 75 
369 Idem. Ibidem, p. 82 
3 7 0 Idem, Ibidem, p. 99 
371 Idem. Ibidem, p. 103 
372 Idem, Ibidem, p. 111 
3 7 3 Idem, Ibidem, p. 117 
374 Idem, Ibidem, p. 130 
375 Idem, Ibidem, p. 137 
3 7 6 Idem. Ibidem, p. 139 
377 Idem, Ibidem, p. 155 
378 Idem, Ibidem 
37Q Idem. Ibidem, p. 185 
3 8 0 Idem. Ibidem, p. 189 
381 Idem, Ibidem, p. 198 
382 Idem. Ibidem, p. 202 
383 Idem. Ibidem, p. 206 
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E se o espaço se caracteriza pela circularidade que a protagonista 
pretendeu quebrar, também o tempo em Nocturno ern Macau aponta 
para essa qualidade - "Andavam às voltas, vinham ter ao mesmo sítio, 
desandavam. Que Macau é assim, os caminhos de Macau, uma roda-
cerco"384. Com Isabel Allegro Magalhães pode concluir-se: "Trata-se de um 
tempo quase sempre circular e cíclico em harmonia com o próprio ritmo 
biológico e com o ritmo do universo, nas suas órbitas de rotação, nas 
estações do ano, nas gerações humanas"385. No entanto, penso que nesta 
obra de Maria Ondina Braga se pode sentir também a angústia da 
"linearidade" do tempo que não se opõe ao sentimento - e à vivência 
interiorizada dessa circunstância, mas é coincidente com eles. -"Sempre 
em, em frente! Como alguém perseguido, Ester. Como alguém fugitivo. E 
como a lua nova no seu anel. Macau, uma roda-cega."386. A passagem dos 
dias e especialmente das noites chega a ser medida pelo relógio, unindo-
se então, a temporalidade objectiva e subjectiva, numa mesma duração: 
"Atenta às horas que pingavam da torre da igreja, a professora de inglês: 
dez, onze, meia-noite (...) Um quarto depois da uma. Hora e meia da 
manhã."387 . A angústia da passagem da horas é a da espera pois se este 
romance o é da aventura também o é o da expectativa de alguém que se 
quer dar e deseja ser querida mas que vê o tempo passar sem que o seu 
desejo se venha a realizar. Penso, assim, que a distinção entre "Tempo 
Feminino" e "Tempo Masculino" e as respectivas características essenciais 
de "circularidade" e "linearidade" de que fala a autora de O Tempo das 
Mulheres, não fará, aqui, pleno sentido como, "oposição" pois se por um 
lado "(...). o tempo é apercebido como passando" em "redondo"388 , a 
temporalidade é atravessada em várias "direcções" pela "memória" e pela 
"imaginação" sendo o sujeito feminino activamente responsável pelos 
percursos que empreende e estabelece. A mulher não é aqui, um ser 
passivo que fica à espera num espaço fechado mas, ao contrário, é alguém 
que tem a capacidade de "sair", quando decide (de noite ou de dia) para 
depois "voltar" ao seu espaço próprio e pessoal para, aí, relembrar, sonhar 
ou imaginar as aventuras que protagonizou no exterior: "Vou vadiar por aí, 
vou ver partir as lanchas (...) As escadas desembocavam na doca húmida 
da cerca, e aqui a professora acostando, prescrutou o céu de chumbo: levo 
ou não levo a sombrinha? como quem dissesse: solto ou arreio as velas? 

3 8 4 Idem. Ibidem, p. 54 
385 Magalhães. Isabel Allegro, op. cit, p. 504 
3 8 6 Braga. Maria Ondina. Nocturno em Macau. p. 55 
387 Idem. Ibidem 
388 Macalhâcs Isabel Allegro de. op. cit. p. 504 
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Pois, dentro de si, e mais fabuloso que o barco-dragão um navio a navegar 
dentro de si: um monstro também à proa, da proa à popa, uma maravilha"389; 
"decidiu-se: ou vou hoje ou nunca (...) consultou o relógio de pulso. Deixa-
-me lá ir, tenho lancha dentro de vinte minutos. Descia as escadas numa 
corrida, atravessava a cerca, e assim até à rua, tão prestes, tão aprumada 
como quem empunhasse o facho da vitória."390; "(...) foi também por essa 
altura que Ester resolvida a correr o risco (...) Este sábado dê lá por onde 
der, ao fim da tarde, após as chuvas (...)"391; "e imaginava-se dona de um 
mundo que nada tinha a ver com esses sitiados sítios. (...) Corria Ester 
escadaria abaixo, corria, não, voava, como se, em vez de chapéu-de-chuva, 
empunhasse um pára-quedas. Ocasiões em que o guarda-chuva se lhe 
virava na rua, tal as velas de um barco nas voltas do vento. Colhia então 
calmamente o velame, prosseguia à deriva, cabelos desatados, o rosto de 
quem se debulhasse."392; "Enquanto bebia o chá aos goles foi-se pois 
decidindo, Ester. Vou sair, vou percorrer as paragens minhas predilectas, 
vou, se preciso for, até ao San Kiu."393. 

O espaço próprio e da intimidade é, como se sabe, o quarto de cada 
uma das personagens. É um lugar que é sobretudo vivido, durante a noite 
ou nos dias em que não há aulas (domingos e feriados). É então, que no 
interior dos "quartos-de-silêncio", se prepara ou explora o que aconteceu 
nas várias "viagens" no exterior e se guardam segredos a "sete-chaves". E 
nesse espaço e tempo "Nocturnos" que o sonho e a imaginação se impõem, 
umas vezes segundo a vontade das personagens noutras mesmo sem que 
elas o queiram. É o tempo-espaço "(...) onde o silêncio ou, ao invés, a 
fluência de palavras fáticas são apenas máscaras de uma vida interior 
transbordante de memórias e rica em imaginação (...)"394 , pois há sempre 
um sentido escondido que a protagonista ou as suas companheiras 
desejam ou deixam adivinhar quando revelam e relatam (ou o narrador por 
elas) as sensações, os sonhos e pesadelos, os pensamentos, e "conversas 
a sós", os encontros com as "sombras", ou a morte, os sustos e os medos, os 
pressentimentos, os espantos, os desejos de amor ou identificação, as 
decisões e os objectos. 

Para Ester, a noite foi, no passado, (num "pretérito-mais-que-
perfeito"), o tempo de escuta da "música" que, a partir dessa época ficou 

3 8 9 Braga. Maria Ondina. Nocturno em Macau, pp. 52-53 
3 9 0 Idem. Ibidem, pp. 68-69 
391 Idem. Ibidem, p. 132-133 
39:Idem. Ibidem, p. 168 

393 Idem. Ibidem, p. 202 
394 Magalhães. Isabel Allegro de. op. cit. p. 505 
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associada à escrita (da carta e do Romance) e à vivência específica da 
Temporalidade que oscilará pendularmente entre a expectativa de um por
vir e a memória do que se passou. O quarto, - concha e refúgio - no 
presente da(s) personagen(s) e das acções, é um lugar de "escape" ou de 
recuperação de forças para as várias "lutas" que se desenrolam ou 
desenrolarão no exterior ou ao lado. Assim, a fixação e cuidado que a 
protagonista (e não só) põe no quarto que habita é revelador da maneira 
como ela(s) se situa(m) no Tempo e do Modo como o vive(m) pois no dizer 
da crítica que acabei de citar "(...) a atenção ao espaço acontece quase 
sempre em função do tempo, quer dizer o espaço revela-se-lhes como lugar 
das memórias, como "invisível escultura do tempo", onde o passado 
revitalizador, gerador de energia se encontra e toca."395 . A "atenção" ao 
Espaço redobrará, com certeza, quando nele se encerram objectos que se 
revelam, eles também, como "esculturas do tempo" e dos sentimentos. 
Relembremos os objectos de Gandhora, de Xiao e de Ester: 
respectivamente as arcas que se atafulham de enxoval em vista do futuro, o 
manequim que veio do passado, a carta que Ester olha, toca, aspira, admira 
como se fosse a pintura, a arquitectura ou, sem que o diga, a partitura da 
música da "flauta indiana" que ela outrora ouvia, à noite, no San Kiu. Carta 
e música, ao mesmo tempo tão ausentes e presentes como o seu 
enigmático amigo, autor delas. 

A importância da "Noite" revela-se também pela "frequência"396 com 
que se repete na "história" e na "narrativa": ora de modo "iterativo", 
marcando a diacronia e a narração sintética dos acontecimentos, ora 
acentuando o aspecto "singulativo" dos factos e do espaço onde 
acontecem. E esses "factos" são importantíssimos porque fazem parte da 
"vida" das personagens e das relações entre elas - os sonhos e os 
pesadelos, os sustos, os espantos, os pressentimentos, os desejos de amor 
e de confissão, isto é, de encontro, de diálogo, de decifração. E todos (os 
"factos") "velados" pela Imaginação, pela Memória e pelo Desejo, para que 
deles resulte o "arte-facto". 

A mesma alternância "iterativo-singulativo" está patente noutras 
"marcações" específicas da temporalidade. A iteração indicia-se pelo uso 
frequente de expressões como: "aos sábados"; "pelas tardes de domingo"; 
"noites"; "de quinze em quinze dias" que servem para enquadrar cenas 
singulativas, apresentadas por certas referências temporais: "certo 
domingo", "uma tarde", "nessa própria noite", por exemplo. O que podemos 

395 Idem. Ibidem, p. 501 
3 % No scniido de Genelle in Discurso da Narrativa, pp. 113 a 158 
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constatar é que o iterativo se encontra ao serviço do singulativo, abrindo-se 
sobre o exterior, enquanto o singulativo reforça a especificidade de alguns 
"momentos" especiais e únicos que no entanto podem converter-se em 
"iterativos" para reforçar a sua importância diegética, a circularidade do 
movimento "cósmico" ou as divagações e desejos da protagonista e até das 
outras personagens.397 

Apesar de uma atmosfera de "Tempo fora do Tempo" que nos é 
sugerida pelo domínio da "imaginação" sobre o "real" (como acontece, por 
exemplo, quando "cenas possíveis" - porque desejadas ou sonhadas - são 
inseridas na diegese como se se tivessem realizado, mudando o rumo dos 
"factos" e da sua narração398), o tempo do calendário é, também, anotado 
porque, também, fundamental. 

Como acontece com o espaço, deparamos com uma dupla vivência 
da cronologia ou melhor com uma dupla "cronografia". Isto é, por um lado, o 
tempo é marcado segundo a organização que lhe foi imposta pelo astro 
"lunar" - o ritmo e os ritos chineses - e por outro, o sol organiza os dias -
para os portugueses e os outros "estrangeiros" do ocidente. O romance 
avança segundo esta dupla cadência conforme a sua relevância na diegese 
e a diacronia aparece assinalada por referências ao calendário cristão: 
Natal, Carnaval, Quaresma, Páscoa, acompanhada dos seus rituais como, 
por exemplo, a "Procissão dos Passos", o "Domingo do Espírito Santo" 
alternando com o "Dia do Grande Frio", as festas do "Ano Novo Lunar" ou a 
da "Lua de Outono" ou a referência aos tufões no tempo da monção. É 
interessante notar que estas marcas ou marcos da temporalidade, num caso 
e noutro,, no calendário oriental ou ocidental, têm em comum serem 
"momentos" de nascimento, renovação, amor e morte. 

Em Macau, a protagonista "viveu"-os, inserindo-se ou sendo inserida 
neles, sendo referida a sua passagem pelo territórrio explicitamente através 
das suas palavras ou das do narrador: "Havia mais ou menos um ano que a 
professora-de-inglês arribara a Macau vinda de Goa invadida pelos 
indianos."399; "Duas vidas lado a lado, de manhã à noite, ao longo de três, 
quase quatro anos (...)"40°; "Moro aqui vai com quatro anos (...)"401. 

Além deste tempo "pessoal" e do tempo "comum", (medido, todavia, 
por diferentes formas) há ainda o Tempo da História, em Macau, que por 
sua vez pode também estar relacionado especificamente, com o dos 

397 Um exemplo do que acabo de afirmar é o "fragmento 53".pp. 189-190 
398 Cf. fragmentos 40. 41 c 42. pp. 146 a 159 
399 Idem. Ibidem, p. 12 
•'00ldem, Ibidem, p. 189 

401 Idem. Ibidem, p. 197 
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Portugueses ou com o dos Chineses, afectando uns e outros, embora nunca 
no mesmo grau: "O número de fugitivos da China aumentava diariamente 
(...)"402; " (...) entretanto, os portugueses, os oficiais, as mulheres dos oficiais, 
por San -Ma - Lou (...) Marinheiros estrangeiros (...) Enchia-se Macau de 
fardas (...) E o ruído surdo do jogo noite fora (...)"403; "Foi por essa altura que 
morreu o Papa"404. 

O tempo da História da China, demarcado pela revolução de Mao, 
parece acentuar a separação entre "Antigamente e agora"405 e apresenta 
"Império das Terras Florescentes do centro do Mundo" como um lugar 
dividido, ironicamente reencontrado ou reagrupado Qm Macau (de modo 
nem sempre pacífico), porque este espaço parece ser tocado por um tempo 
fora do tempo que se confirma, até, pela ausência de celebrações 
históricas. Uma excepção, confirma a regra: os festejos do "dez de Junho": 
"Diante do aparato bélico, do ímpeto patriótico dessa data, era ver como os 
panguiáus e a sua prole ladeavam as ruas, entusiasmados. Uma espécie 
de pacto, o Dia da Pátria dos Portugueses, em Macau, um convénio com 
esse povo ali tão estranho e altivo."406 (Outro dos "enigmas" de Macau ou a 
intuição de que, nesse dia, ao comemorar Portugal se comemora a 
Descoberta Mútua, o Encontro, a Universalidade, que tendo sido 
consequência da Epopeia se sente agora, como causa de Romance?) . 
Assim, Nocturno em Macau ao arquitectar um lugar fá-lo atribuindo às 
personagens a "sua" experiência do tempo, tempo fictício como a própria 
obra mas inscrito "(...) na carta espiritual do seu tempo, da sua nação, na 
história das ideias"407 e, por isso, também, "real" e "verdadeiro". 

As personagens do romance vivem o tempo, sentindo o domínio que 
ele exerce sobre a vida de cada uma e de todas. Há momentos em que 
explicitamente afirmam a vontade de fugir à opressão das horas e dos dias, 
tentando instaurar para sempre os momentos de plenitude (ou quase) e 
querendo confirmar, desse modo, que a viagem que todas empreenderam 
um dia, terminou porque se achou o ponto de abrigo onde será possível 
"ser" e "estar": "Que importava o barco? nem o passado nem o futuro 
importavam, agora, só o presente. Como os budistas."408 . Mas esses 
momentos são efémeros (ainda que a escrita os eternize) e a morte, que é o 
"fim", vai-se aproximando, umas vezes às claras (como aconteceu com Miss 

4 0 2 Idem. Ibidem, p. 37 
4 0 3 Idem. Ibidem, p. 38 
4 0 4 Idem. Ibidem, p. 95 
4 0 5 Idem. Ibidem, p. 111 
4 0 6 Idem. Ibidem, p. 121 
4 0 7 Kundera, Milan. A Arte do Romance, p. 170 
4 0 8 Braga. Maria Ondina. Nocturno em Macau, p. 100 
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Wang), outras dando brandos e insidiosos indícios de si ("a jaqueira [é] 
roída pelo cancro da formiga-branca"409), outras manifestando-se 
brutalmente ("Bobie (...) os seus uivos como os do tufão."410) outras, ainda, 
absurdamente (o que justifica um suicídio?). A presença da Morte é, aliás, 
permanente no romance: o cão acompanhou sempre as moradoras da 
casa-das-professoras e do convento (incomodando Yung, sendo 
desprezado pelas chinesas e acarinhado pelas portuguesas) e, foi uma 
"sombra"-"cão" que se fez notar a Ester quando da sua última digressão 
pelos "cemitérios" de Macau (no fim da qual encontrou Lu)411. Outras 
"sombras", a dos pressentimentos e "sonhos" (maus), foram também 
fazendo a sua "aparição" e sintomaticamente todos relacionados com 
pontes que não servem ou se afundam em águas tempestuosas, com 
barcos e ameaças de naufrágios e separação.412 E histórias de "Kwai", "(...) 
desgraçados que haviam atentado contra a própria vida (,..)"413 e uma outra 
metáfora que tem a ver com a "gravidez" que se esconde porque feita de 
culpa e comprometimento e que traduz um igual medo de viver e morrer,414 

isto é, o susto de encarar o Futuro. 
O anúncio desse tempo fê-lo Ester ao seu amigo que 

enigmaticamente "(...) respondera que atrás do tempo, tempo vinha, e que 
nas causas do coração..."415, resposta que não foi entendida, como 
acontece, quase sempre, com as falas dos Profetas, senhores do Tempo e 
dos seus mistérios. 

Para Ester, esse Futuro iníciou-se no momento em que desistiu, em 
que aceitou as regras, fechou as hipóteses, se decidiu pela "restituição", e 
pelo regresso a um qualquer outro Espaço (que será sempre Inicial). É o 
Tempo do Sonho por vir e por viver, o da separação forçada: "Lu Si-Yuan e 
Xiao Hé Huá. Incapaz de separar um do outro, Ester, ou separar-se a si de 
cada um deles. Como um colar, aquela intimidade e aquele atrito. Como um 
cinto. Um síngulo sagrado com três laços. E tudo em jade. Que jade quanto 
mais polido, quanto mais puído, o jade, mais precioso."416 . Uma relação 
assim preciosa e antiga terminará com a chegada do Futuro? Será este, de 

4 0 9 Idem. Ib idem, p. 207 
4 1 0 Idem. Ibidem, p. 204 
411 "Não há. sem dúvida, mitologia alguma que não tenha associado o cão (...) à morte, aos infernos, ao 
mundo subterrâneo (...)" Chevalier. Jean e Ghecrbrant. Alain. Dicionário dos Símbolos, p. 152 
4 1 2 Cf. Nocturno em Macau, pp. 28. 29. 62. 75. 76. 104 a 106 
4 1 3 Idem. Ibidem, p. 39 
4 1 4 Idem. Ibidem, pp. 159. 161. 183 
415 Idem. Ibidem, p. 211 
4 1 6 Idem. Ibidem, p. 214 
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facto o "Tempo amargo (...) Tempo de perda e desapontamento. De 
desespero?"417. 

E, talvez, porque sente o absurdo das determinações (exteriores e 
interiores) que pesam sobre a sua decisão, Ester sai de Macau 
pronunciando em chinês a palavra "Faiti" que exprime a pressa com que 
deseja acabar a aventura que um dia (há quatro anos, e quatro para os 
chineses é um número aziago que se pode relacionar com "morte") iniciou. 

É tempo de fechar o romance, porque os "Outros" o deram já por 
terminado, afastando-se da história e da História, renunciando a um 
protagonismo demasiado doloroso. Mais tarde, quando a memória construir 
as Memórias , a autora escreverá sobre esse "(...) momento do fim (fim de 
um amor, fim de uma vida, fim de uma época) [em] que o tempo passado se 
revela de súbito como um todo e assume uma forma luminosamente clara e 
acabada"418, e o Futuro apresentar-se-á como um espaço aberto a outras 
experiências de Viagem e de Escrita e aos "jogos" que elas fazem com o 
Tempo. 

5. A Escrita Ondiniana: uma escrita no feminino. 

"(...) je me contentais de lire ou relire telle oeuvre écrite par "une" 
femme et de consigner les réflexions que le texte m'inspirait"419. 

É esta a atitude que adoptarei ao concluir esta dissertação pois, mais 
do que estabelecer ou atribuir "rótulos" a uma Escrita, importa reflectir sobre 
o que ela nos diz e sobre o modo como o faz. Penso, no entanto, que não 
deixará de ser oportuno fazer um brevíssimo "apanhado" das duas grandes 
"correntes" que se têm debruçado sobre textos relacionando-os com a 
identidade dos autores, isto é, evocar alguns dos elementos característicos 
de um certo tipo de crítica sobre textos escritos por mulheres. 

Parece-me feliz a síntese elaborada por Isabel Allegro de Magalhães 
in O Sexo dos Textos, pelo que me limitarei a transcrevê-la: 

"A linha anglo-americana (que se refere a si mesma como 'feminist 
criticism'; ou 'gender criticism', ou em alguns casos, 'gynocriticism' -
ginocrítica-), centra-se, predominantemente, em textos de autoria feminina 
cuja matéria é a opressão sexual e social das mulheres e as suas lutas de 
libertação. Digamos que nela se manifesta a prioridade a uma atitude 
reinvindicativa, a qual, apesar de toda a crítica ideológica ao sistema 

417 Idem. Ibidem 
418 Kundera. Milan, op. cit. p. 73 
419 Didier. Bcalricc. L'écriture - Femme. Paris, P.U.F. 1981, p.8 
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patriarcal, não recusa a sua inserção nesse sistema, antes procura dentro 
dele um lugar para si. Quer isto dizer que essa atitude reinvindicativa 
funciona afinal ainda dentro do sistema numa lógica que é de identificação, 
não ideológica - porque a ideologia dominante é sempre criticada - mas 
ontológica. (A introdução insistente - na noção de 'gender language', 
linguagem sexuada - de 'herself de par com 'himself na linguagem 
corrente é um pequeno exemplo dessa paridade homem/mulher que se 
procura, neste caso dentro do sistema da linguagem.). 

O certo é que a crítica feminista anglo-americana se preocupou, em 
geral, mais com o conteúdo dos textos, do que com a sua expressão: com o 
'what' mais do que com o 'how'. 

A vertente crítica francesa (sobretudo com Luce Irigaray, Hélène 
Cixous, Catherine Clément, Júlia Kristeva - e não referi nomes ingleses ou 
americanos visto que são infindáveis) tem uma outra orientação. Com uma 
formação filosófica, linguística e psicanilítica, as suas autoras assumem uma 
postura qualitativamente diferente. Preocupam-se com a definição de uma 
identidade feminina e com as suas realizações simbólicas, procurando 
encontrar uma linguagem própria para as experiências do corpo e da 
intersubjectividade, deixadas mudas pela cultura dominante. Segundo a 
crítica francesa, as estruturas profundas de repressão feminina residem na 
supressão simbólica da subjectividade das mulheres, do corpo e do desejo 
[e do "conhecimento", permito-me acrescentar], supressão essa conseguida 
através do 'falogocentrismo' da cultura ocidental. Assim, artistas, escritoras, 
procuram explorar uma dinâmica dos signos e a expressão de uma 
identidade própria relativamente ao outro sexo. Traía-se de uma identidade 
plural, fluída, não idêntica, que por isso mesmo fica fora do 'tempo linear' da 
cultura dominante e antes se liga a uma 'memória mítica' e a uma 
temporalidade dos 'marginalismos' (ao tempo 'monumental', de que fala 
Nietzsche, como sugere Kristeva). 

Para as francesas, depois de uma fase também, reinvindicativa, a 
porta de entrada principal para reflectir sobre as questões feministas na 
literatura tem a ver sobretudo com a análise da linguagem, do 'como' da 
expressão dessas questões. A reflexão sobre a opressão sexual das 
mulheres passa, pois em primeiro lugar, pela procura de uma libertação do 
inconsciente feminino, mais do que pela sua inserção na História, tomando 
até uma posição de recusa dessa inserção em nome da existência de uma 
diferença irredutível. 

Foi este o diferendo entre as duas principais vertentes da crítica 
literária feminista do final dos anos 70 e inícios dos 80: 'The Franco-
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American dis-connexion', como lhe chamou Donna Stanton. É certo que 
hoje em dia as correntes críticas americanas se abriram a outras 
problemáticas: a pesquisa sobre uma epistemologia feminina, sobre a 
linguagem no feminino, sobre a temporalidade das mulheres são três de 
entre vários outros exemplos. Certo também que a crítica francesa parece 
não se ter desenvolvido significativamente nos últimos anos; que a crítica 
italiana, por um lado, e as inovações no campo da criação teológica 
feminista na Alemanha, Holanda, EUA, por outro, muito têm contribuído para 
um aprofundamento, a diversos níveis, das noções de identidade feminina. 

Quanto às duas linhas da crítica a que me referi, uma coisa, no 
entanto, parece comum: ambas falam de textos literários de autoria 
feminina, textos esses em que se inscrevem elementos referentes à 
opressão e repressão das mulheres, e à sua reacção a elas. Falam de 
textos onde se visibiliza um protesto ou uma ruptura formal com a ordem 
social e simbólica dominante."420 

Das duas correntes, apesar de nem sempre convergentes se pode 
deduzir, que é importante, para e na análise dos textos, considerar o 
"género" do autor como fundamental, sobretudo quando se fala de autoria 
feminina. Assim, se poderá concluir com Béatrice Didier: "Et pourtant (...) 
l'écriture féminine existe."421 ao apontar a sua especificidade e/ou a 
marginalidade em relação à "escrita masculina". É interessante notar, 
contudo que, apontando a "diferença", há autoras que, conforme a década 
de 80 se vai escoando, vão relativizando posições. É o caso de Toril Moi, 
por exemplo, que chama a atenção para o facto de que "La marginalidad 
'absoluta' no existe"422, que censura os excessos das duas "escolas" e " (...) 
abraça a necessidade política de uma crítica feminista de teor pragmático 
desde que sempre baseada num entendimento pós-estruturalista da 
linguagem."423 

Nos nossos dias, em língua portuguesa, duas autoras tomam posição 
nesta questão - Nelly Novaes Coelho e a já citada Isabel Allegro de 
Magalhães. A primeira na "Introdução" de A Literatura Feminina no 
Brasil Contemporâneo refere a "gestação" da "nova mulher" e afirma 
"(...) a presença cada vez mais nítida de uma nova consciência feminina que 
tende, cada vez com mais força e lucidez, a romper os limites do seu 

4 2 0 Magalhães. Isabel Allegro. O Sexo dos Textos. Lisboa. Caminho. 1995, pp.19 a 21 
421 Didier. Béatrice, op. cit. p. 17 
4 2 2 Moi. Toril. Teoria Literária Feminista, (Tradução de Amaia Bárcena), Madrid. Cátedra. 1988. 
p. 176 
423 Ferreira. Ana Paula. "Discuros femininosATeoria crítica feminista", in Discursos, Estudos de 
Língua e Cultura Portuguesa. Coimbra. Universidade Aberta. Outubro 1988. p.150 
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"próprio Eu" (tradicionalmente voltado para si mesmo em uma vivência 
quase autofágica) para mergulhar na esfera do Outro - a do ser humano 
partícipe deste mundo em crise. Daí que o eu-que - fala, na literatura 
feminina mais recente, se revele cada vez mais claramente como Nós. O 
que quer dizer que, nestes últimos anos, os problemas limitadamente 
"femininos" têm-se alargado no sentido de se revelarem ilimitadamente 
humanos"424. 

A autora portuguesa, por seu lado, esclarece a posição que toma 
nesta "causa". Começa por fazer notar que a especificidade feminina de 
certos textos é intrínseca a esses textos e não decorre da autoria masculina 
ou feminina dos autores. Por isso, as características de uma certa Escrita 
(uma outra sensibilidade, uma outra percepção do real, uma outra lógica) 
não são exclusivas de uma identidade exterior. No entanto, não deixa de 
referir que a experiência corporal, social, cultural da mulher se pode 
"expressar" nos textos. São as características de uma escrita feminina que, 
à mesma autora, importa considerar. 

Nesse sentido, Isabel Allegro de Magalhães constrói e aplica um 
quadro de análise em que são tidas em conta. "(...) três diferentes vertentes: 
Temas abordados, universos criados e meios sociais em presença; 
Posicionamentos das narradoras/autoras e criação das suas personagens 
femininas: Aspectos da linguagem e da construção narrativa."425 . É um 
semelhante esquema operatório que adoptarei no sentido de orientar as 
"reflexões" que as obras de Maria Ondina Braga, Estátua de Sal, A 
Personagem e Nocturno em Macau me suscitam enquanto "escrita no 
feminino". 

Assim, partindo da análise realizada na segunda parte deste 
trabalho, podemos constatar que a mulher está no "centro" de qualquer das 
obras, e que são, ainda, mulheres a maioria das personagens secundárias. 
Na "autobiografia", no "diário" ou no "romance" as protagonistas são 
professoras, escritoras, jornalista e, por isso, pertencendo a um determinado 
meio social cujos interesses se manifestam pelo gosto e conhecimento de 
pintura, literatura, música. São mulheres "cultas" que põem em causa um 
"statu quo" estabelecido, a começar pela relação homem-mulher ou o 
"casamento". É assim que Paula, quase no "fim" do seu "Diário" reflectindo 
sobre a sua ligação com Raul escreve: "(...) E avalio o tempo que se perde 
com o "casamento". Eu fui 'casada', ia a jantares de braço dado com um 

424 Coelho. Nclly Novaes. A Literatura Feminina no Brasil Contemporâneo, São Paulo. 
Editora Siciliano. 1993. p. 16 
4 : 5 Magalhães. Iscbcl Allegro de. O Sexo dos Textos, pp. 24-25 
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homem 'importante' e maciço como o dinheiro. As coisas que se diziam 
nesses jantares. A hipocrisia. Muito amáveis, muito ocupados uns com os 
outros, e cada qual cheio de si, único. De volta a casa despia-me, metia-me 
debaixo do chuveiro."426 . A autora-personagem alarga a sua reflexão e põe 
a si mesma a questão fundamental que sendo sua é de Todas: "Que fazes 
da vida Paula? Consentes. Tens engolido a sede e a vigília, os terrores da 
infância e os dogmas respeitáveis, o abuso, a indiferença, o isolamento, os 
sapatos apertados, os empurrões na bicha do autocarro, o amor simulado, 
os desmanchos, a vaidade das pessoas, as conversas fúteis de uma 
sociedade desprezível, pagamentos em atraso, os massacres de África, a 
mentira dos comunicados, a dor dos outros e o sofrimento próprio. 
Consentes. Conformada? Nem isso. Sem forças para resistires à agrestia 
dos ventos, metes-te pelo chão dentro ao jeito da planta do amendoim (ah, 
criasses tu quatro viçosas sementes como o fruto de junguba), e vão-te 
apodrecendo os rebentos da indignação, e consentes."427 . É o mesmo 
desgosto - cansaço da vida, que dá origem a gestos que são reflexos-
símbolos da revolta que anuncia uma desejada (possível?) libertação e que 
a "autobiografia" registou: "A noite passada creio que cheguei ao extremo 
cansaço (...) Quando atirei os livros ao chão fiquei a escutar o estrondo que, 
ressoando nas paredes de madeira, rasgou de ponta a ponta o silêncio do 
corredor. Do outro lado do tabique Miss Lu acendeu a luz, murmurou 
qualquer coisa, veio talvez à porta dar uma olhadela. Mais longe, vagos 
passos, vozes. E eu no meio do quarto, de pé, a ver desmoronar a torre de 
cadernos, de compêndios, de dicionários. Eu hirta, arquejante, rebelde. Eu 
e a minha guerra. (...) Guerra? a partir de quando? De ontem à noite? Da 
hora em que iniciei estes escritos? Ah, minha infância escassa, minha mãe 
resignada, minhas andanças sem rumo, meu viver sem ambições! (...) Hora 
da libertação? Eis o derrubar da estante. As minhas "armas" retumbando no 
sossego da casa."428. 

Essa hora só chegará quando com "Ela", as "Outras" se libertarem 
também. Todas as outras que também são escritas, descritas ou inscritas -
as mulheres pobres ou ricas, doentes ou saudáveis, portuguesas ou não, 
velhas ou ainda crianças, revoltadas ou submissas, negras, brancas ou de 
qualquer raça, cultas ou "ignorantes", "sérias" ou prostitutas, casadas ou 
com qualquer outro estatuto, relogiosas ou laicas - para isso, devendo 

426 Braga. Maria Ondina. A Personagem p. 195 
4 : 7 Idem. Ibidem, pp. 102-103 
4 : s Bra»a. Maria Ondina. Estátua de Sal, p. 166 
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assumir a sua condição de mulheres, e, inerentemente a dignidade que se 
devem, sem abdicar do modo de "ser" e "estar" que entendam o melhor. 

Também em Nocturno em Macau, a reivindicação de um modo 
diferente de vida é apresentado, ainda que nem sempre levado às últimas 
consequências - Ester, Xiao, Dhora, Rosa Mistica, Miss Wang (para só falar 
das principais) assumem-se na sua individualidade e independência 
arrostando com a incompreensão dos que se deixam submeter ou dos que 
estabeleceram as "leis" ainda que, por isso e para isso, tenham de afivelar 
"máscaras" ou empreender "fugas". Assim a protagonista nunca será 
compreendida por Zacarias que a adverte dos perigos que pode sofrer 
quem "(...) troca caminhos por atalhos..."429 ou mesmo pela amiga que não 
compreende (ou não quer compreender) porque Ester não aceita Zacarias 
como namorado, ou porque está ela em Macau e que insistentemente lhe 
faz "enigmáticos avisos" repetindo: "Cuidado com as estrelas! (...) Cuidado 
com a madre (...) Cuidado comigo!"430, e também por Rosa Mística que 
gostaria de lhe decifrar o enigma e por Dhora que não entende o seu 
interesse pelos chineses. Mas cada uma delas tem um "segredo" e uma 
"vontade", ao viver a "sua" vida - Rosa recusou a "roupa" que lhe tinha sido 
"talhada" pelo pai; Dhora é criticada (por Mendo "(...) na sua qualidade de 
homem") porque sendo casada se atreveu a sonhar com o amor fora do 
casamento; Xiao assume-se como mulher "livre" para amar quem ela quiser, 
"mulher-cavalo" indomável; Miss Wang teve uma vida "excêntrica" e uma 
morte "dramática". 

A "cidade" é o universo em que as personagens se movem, umas 
vezes em Portugal outras fora, embora uma certa "ruralidade" seja inscrita 
no(s) texto(s) quando a infância é recordada. "Braga" sendo cidade, não 
tinha sido ainda tocada, nesse tempo, por essa vaga de "crescimento" que 
transforma os sítios, levando a que as pessoas não se encontrem mas antes 
se defrontem entre elas e com agressões de toda a ordem. Assim, esse 
espaço será sempre lembrado com uma certa nostalgia e posto em paralelo 
com aqueles por onde a narradora /personagem se vai deslocando. 

As "mulheres" nestas obras de Ondina Braga são por "essência 
viajantes e/ou emigrantes, "postas" em lugares onde exercem a sua "acção" 
diferindo, contudo, a distância que as separa do local de "origem" de umas 
obras para as outras (ainda que essa distância dificilmente se possa medir, 
dado a "movimentação" permanente a que se sujeitam). E a "acção" dos 
"Romances" (qualquer que seja a forma adoptada) é sempre a "vivida" 

4 2 9 Braga. Maria Ondina, Nocturno em Macau. p. 191 
4 ? 0 Idem. Ibidem, p. 141 
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nesses lugares que são para ser desvendados, em simultâneo, com os seus 
"habitantes". A "atenção" das diferentes protagonistas, no momento da 
diegese, centra-se nesses "topoi" e não no que ficou para trás, o do berço, 
que não é desejado como espaço "inicial" a que se queira retornar. O 
"exílio" a que se votam as personagens é desejado, estando nós em 
presença de mulheres-nómadas que carregam consigo os seres e os 
haveres do passado, mas sempre prontas a "armar a tenda" nos vários 
lugares da "alteridade", que são também os da construção da "Identidade". 

O regresso, quando sugerido, é sentido, aliás como imposto -
recordem-se os "comentários" que em Estátua de Sal se fazem em 
relação à saída de Goa, e as "causas" que fizeram Ester deixar Macau em 
Nocturno em Macau (A Personagem, será neste aspecto, uma 
excepção, no sentido de que a "viagem" é a do "retorno" a casa. No entanto, 
nesta obra, não há deslocações para fora do País, em termos de sair para 
ficar e a casa, onde a protagonista se reencontra, não fica na cidade onde 
"viu a luz" pela primeira vez). Ora este aspecto da obra ondiniana assume, 
na literatura portuguesa actual, uma considerável originalidade dado que, 
como afirma Isabel Allegro Magalhães: 

"As narrativas das últimas décadas quase não apresentam, como as 
de décadas de séculos anteriores, personagens que viajam ou que 
procuram fora das portas do país a novidade ansiada ou uma alteridade 
atraente.(...) 

Embora haja um número considerável de romances com 
personagens que viajam, a maioria das suas viagens é agora viagem de 
regresso,, de retorno à pátria (...) E é aqui, na terra Natal do velho e 
renovado país, que o foco da atenção é colocado."431 . 

Assim, as protagonistas de Maria Ondina tomam para si um papel 
que não costuma ser atribuído às mulheres (e "agora" parece que nem aos 
homens). São mulheres que viajam sozinhas, optando conscientemente por 
essa atitude, pois querem ser elas próprias a conduzir os seus passos, sem 
condicionalismos nem barreiras. Afastando-se espacialmente da Terra-mãe, 
sentem que é necessário desatar "laços" que não desejam ,enquanto 
modos de limitação ou sujeição. No entanto, nos vários lugares onde 
aportam vão criando outros "nós" que, depois, se vêem forçadas a partir, 
com dor e alguma revolta dado que as relações criadas nos vários espaços 
são íntimas e intensas (nunca as protagonistas ondinianas podem ser 
acusadas de superficialidade). 

431 Magalhães. Isabel Allegro. O Sexo dos Textos, pp. 195-196 
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Nesta base se compreendem as reflexões e sentimentos de Ester: 
"Incapaz de separar um do outro, Ester, ou separar-se a si de cada um 
deles. Como um colar, àquela intimidade e aquele atrito. Como um cinto. 
Um cíngulo sagrado com três laços."432. As fronteiras rígidas que demarcam 
territórios, as portas fechadas ou a fechar-se são realidades que estas 
mulheres não estão dispostas a aceitar como uma fatalidade. E aqui, 
sentimos a especificidade da cosmogonia da autora - o mundo é, para ela, 
Casa Comum onde todos podem e devem ser felizes sem que a 
nacionalidade, a religião, a ideologia, a raça ou o sexo sejam motivo de 
apartamento, descriminação ou sujeição. É por isso que, implicitamente, há 
uma apologia de um "modus vivendi" a que poderíamos, talvez, classificar 
de "anarquista", na acepção de que há uma recusa da "autoridade", 
enquanto opressão da espontaneidade e repressão de direitos naturais, 
dos quais a liberdade (de amar, de ser, de estar) é o mais sagrado. A escrita 
ondiniana reflecte na "forma" esse amor à "livre circulação", como se pode 
constatar pela "mistura" e "desregramento" dos géneros - a autobiografia é 
romance, o romance é diário, o romance constrói-se anulando as 
classificações de "texto narrativo" e "texto lírico" e, sempre, a realidade e a 
fantasia em união vão criando um universo ainda limitado mas já sugestivo 
de abertura e "além". 

Esta visão "subversiva" da literatura e da vida vai pôr em causa as 
"regras" masculinas que têm governado e governam o mundo e que muitas 
mulheres assumem (tornando-se, muitas vezes, as suas "defensoras" mais 
acérrimas e intransigentes). Relembremos, por exemplo, as posições de 
Rosa Mística quando defrontada com a possibilidade de uma relação entre 
Ester e um chinês, ou as palavras de Xiao quando se refere aos 
portugueses, ou aos "ciúmes" e incompreensão que sente ao defrontar-se 
com a "presença" de Ester no "seu" (de Xiao) território, ou à atitude de 
Dhora que não "entende" a relação entre Xiao, Ester e Lu. Em última 
instância, só Ester e Lu são "livres" de preconceitos, porque, vivendo num 
"estado de enamoramento", desejam acabar com todos os antagonismos do 
presente e preparar o Tempo da "conciliação dos contrários". É por isso, por 
causa do "amor" que nem Um(a) nem Outro fazem distinção entre "dar" e 
"receber", ou melhor, sabem que estas são duas acções recíprocas e 
complementares. É por isso, também, que as suas atitudes são diferentes 
do "comum" - "Ele" , "(...) à sua espera"(...) o porte altivo, o sorriso limpo, e o 
presente do pé de pessegueiro: um ramo todo púrpura e provocante como 

432 Braua. Maria Ondina. Nocturno em Macau, p. 214 



139 

uma espada"433 e "(...) a recitar para ela o poema da Flor-dos-Olhos-de-
Fénix"434. Ela cederá à amiga na noite da separação, a roupa da sua cama. 
E fica feliz por isso. Não plenamente, contudo, porque "a perfídia do alfinete" 
com que segurava o "saquinho de sândalo na bainha do lençol, picou o 
dedo de Xiao e "Foi aí que Ester, pela última vez, previu a possibilidade da 
outra lhe chamar irmã."435. No fim, a relação entre os "três" - Ester, Lu e Xiao 
- é um jogo sem sucesso, porque um dos "parceiros" não esteve disponível 
para a "partilha" da sorte (do destino). O sentido de "posse" sobrepôs-se ao 
da dádiva que poderia ter eternizado o concluio, que por momentos, se 
estabeleceu. A Felicidade foi efémera porque "(...) o facto de Si-Yuan se 
desdobrar entre as duas, isto é, ambas usufruírem igualmente do génio 
dele, não a [a Ester] incomodava nada (...)436, a Xiao sim. 

Nesta "história" (de paixão" entre uma portuguesa e um chinês e uma 
chinesa (será que se pode falar, aqui, no desejo da "totalidade", na procura 
do Andrógino?) "(...) se dá o cruzamento de uma dimensão de magia com a 
vida quotidiana e com uma re-interpretação da História"437. Nesta "história", 
e nas outras de Maria Ondina, estas características são, como vimos, 
inerentes à Escrita. Considerando, agora, a última - "uma re-interpretação 
da História" podemos afirmar que é um tópico recorrente, embora se 
apresente de forma subtil. Há sempre uma reflexão (quase sempre implícita, 
mas muitas vezes explícita) sobre o modo como os homens organizam e 
governam a(s) sociedade(s), quer se esteja no Ocidente quer no Oriente. 

As protagonistas têm a oportunidade de conviver com Outros (e 
Outras) que não são felizes, por variadíssimas razões (culturais, políticas, 
sociais, religiosas). E o pior é que muitas "delas" não se questionam quanto 
às razões da infelicidade que impera nas suas vidas, ou, ainda que o façam, 
acabam por se deixar submeter por regras que só episodicamente são 

postas em causa. 
O ponto de vista da narradora-protagonista (autobiográfica ou 

ficcionalmente) é de alguém que tem uma maneira diferente de estar e 
participar nos acontecimentos da história e da História. 

São dois os grandes factos históricos que fazem, integralmente, parte 
da obra: o "25 de Abril" em A Personagem e o "Fim do Império" em 
Estátua de Sal e Nocturno em Macau. No primeiro romance que 
acabo de referir a "vida" de todas as personagens, consideradas individual 

4 3 3 Idem. Ibidem, p. 56 
4 3 4 Idem. Ibidem, p. 170 
4 3 5 Idem. Ibidem, p. 193 
4 3 6 Idem. Ibidem, p. 148 
4 3 7 Magalhães, Isabel Allegro de. O Sexo dos Textos, p. 27 
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ou colectivamente, foram "afectadas" pela Revolução, embora de modo 
diverso. Para a Mulher Portuguesa a partir desse "dia" nada ficou como 
dantes, mudaram as mentalidades e a consciência de direitos pelos quais 
(ainda) é preciso lutar (persistente e pacientemente como Paula e/ou Vânia) 
até que ocupe o lugar que lhe é devido como Pessoa e "Personagem" da 
História. 

Fugindo a um destino que se quer(ia) natural e faz(ia) da mulher um 
ser "sedentário", saiu Maria Ondina (e as suas "personagens") "de casa de 
seus pais" por decisão própria para percorrer o Mundo de Ocidente a 
Oriente e dessa "Peregrinação" nos dar testemunho. 

A autora pertence àquele conjunto de mulheres para quem, no dizer 
de Regina Louro "(...) a errância é fruto da inquietação e do desígnio de 
despojamento. [Que] Deixam o seu mundo familiar para romper amarras, e 
as novas paisagens que atravessam são, antes de tudo, pretexto para 
cumprir uma viagem interior de que é impossível saber, à partida, qual será 
o termo."438 . A atitude de quem viaja por variadas paragens e escritas é de 
abertura total, de atenção discreta, de despojamento solene e, por isso, no 
fim, um conhecimento, uma sabedoria que transforma e nos faz, também, 
diferentes na História. Assim chega a Macau,um porto onde vão arribando 
os vários Eneias que, por motivos diversos, se afastaram do seu espaço de 
origem, vivendo em permanente "Mal de Ausência". 

Macau é não só local favorável do regresso do "eu" a si mesmo mas 
também à preparação da viagem "colectiva", de retorno, quando as 
"amarras" tiveram de ser "cortadas". Todavia os (as) navegantes levarão 
consigo as "cartas" (de marear) que, talvez, venham a ser usadas de novo, 
no Futuro.439 

Nas palavras da autora "Nocturno é uma antevisão do fim do 
Império"440 e Macau o seu último reduto. Assim numa obra paradigmática 
pela inserção da História em histórias passadas no Oriente, esta escritora -
viajante, inquieta e inquietantemente, em trânsito pela escrita e pelo espaço 
da portugalidade diz-nos da atracção pelo enigma de Macau e das 
possibilidades da Literatura (nomeadamente do Romance) para 
"transfigurar" a vida e questionar e interpretar a História. Ao construir "uma 
poética" e um novo "patriotismo" assentes numa "ética" feminina que, 
apesar de um certo tom disfórico (nascido da recusa da Ordem e Ideologia 

4 3 8 Louro. Maria Regina, Público. 29 de Maio de 1992 
4 3 9 "E retirando do saco o rolo de papel de arroz, começou a desenrolá-lo: Se eu destruísse isto? (...) 
Escondeu a carta no seio". Braga, Maria Ondina, Nocturno em Macau. p. 215 
4 4 0 Jornal de Letras. 30 de Julho de 1991 
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sobre as quais assenta a nossa civilização), anuncia ou revela já que vem 
chegando o tempo em que as mulheres conquistarão o espaço a que têm 
direito, e em que a literatura, "marcada pela acção e história colectivas"441, 
permanecerá o Espaço privilegiado para talar de intercâmbio de Culturas e 
Sentimentos de Afecto. 

Talvez, um dia, as duas mulheres (Ester e Xiao) e os dois países 
(Portugal e a China) tão diferentes mas tão próximos, reconstituam a sua 
ligação e possam viver livremente, em segurança, partilha e transparência, 
o amor que os três sentem e mais ou menos disfarçam: Ester, Xiao e Lu: 
Portugal, a China e Macau. Então n' "A Pousada da Amizade" nascerá "O 
Filho do Sol"442. Então se realizará a Utopia e se escreverá um "Romance 
Novo". Entretanto, a Escrita de Maria Ondina diz da vontade de fazer frente 
a esta História (talhada por homens), do desejo de uma "civilização de 
fraternidade universal", de um espaço sem solidão, onde Eros não conduza 
a Tanatos. 

O modo específico (feminino) da autora exprime-se também, na 
estrutura, na sintaxe, na semântica e no ritmo das suas narrativas. Tendo 
chamado a atenção para alguns aspectos "formais" da Escrita Ondiniana ao 
longo desta dissertação, penso ser, agora, conveniente apresentá-los em 
síntese, acrescentando alguns aspectos ainda não mencionados. 

Não só em Nocturno em Macau, a sugestão musical é inerente ao 
discurso, pois em qualquer das obras que estudamos sentimos a mesma 
"música destinada a ser tocada por la noche; (...) la idea de un pieza de 
carácter lírico y ensonador"443, um ritmo feito de "leve rumor" das palavras 
entrecortadas de silêncios que se constrói "(...) através de uma técnica 
narrativa elíptica que aposta na inserção, na sugestão apenas, na afirmação 
reticente, na interrogação geradora de ambivalência, na informação que se 
avança para logo de seguida se suspender, na intercepção de planos 
espacio-temporais, o que aliás, se coaduna com a atitude de espírito de 
busca de sentido para a existência(...) e com a própria linguagem da 
memória em acção."444 

441 Cf. as palavras de Isabel Allegro de Magalhães in o Sexo dos Textos, p. 80 "Se é verdade, como 
parece, que o tempo (memória ou sonho) é elemento estruturante privilegiado do romance feminino, não 
sabemos ainda o que virá a acontecer na literatura quando as mulheres saírem do fechado para o aberto: 
porque apesar de todas as mudanças ocorridas na nossa sociedade elas não conquistaram ainda o espaço: o 
espaço público, político cm sentido amplo. (...) Talvez os romances escritos por mulheres venham a ser 
diferentes, no futuro próximo: mais marcados pela acção c pela história colcctiva.(...)" 
4 4 2 Cf. Contos com este título in A China Fica ao Lado. Lisboa, Livros Unibolso. 1976, pp. 
131:61 
4 4 3 Howelar, Gaspar. Enciclopédia de la Música, tradução espanhola de Federico Sopena y César 
Aymat. Barcelona - Mexico, Editorial Noguer, S.A., 2-. edição. 1960 
4 4 4 Lima, Isabel Pires de. "Para uma Poética de Suspensão cm Maria Ondina Braga. - A Casa 
Suspensa - Uma Novela Exemplar." in Letras & Letras, 19. 5 de Julho de 1989 
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A autora serve-se de processos de enunciação como as orações 
substantivas, as frases inacabadas (próximas da linguagem oral), o discurso 
directo, o indirecto e o indirecto livre, o uso de formas verbais que dizem de 
uma especial forma de viver o Tempo, a utilização de "estrangeirismos" em 
simultâneo com a citação constante de "provérbios", (fazendo da 
intertextualidade um modo de composição própria patente, também, na 
"apropriação" de textos alheios de origem muito diversa - autores bíblicos, 
clássicos e contemporâneos, portugueses e estrangeiros) e recorre a 
modos de composição como os da estrutura em abismo (utilizando, muitas 
vezes, parodisticamente, os textos que insere na sua narrativa) e o 
fragmentarismo. 

Tudo se conjuga para nos sugerir o modo como as personagens 
vivem o Tempo e o Espaço, a errância e aparente desordem de vidas que 
se manifestam pela associação constante de várias redes semânticas não 
hierarquizadas na memória, mas que se "tecem" para e na construção do 
Texto. E tudo envolto na "música" que provém não só deste tratamento 
(feminino?) da língua mas também do "não-dito" porque "(...) A música é ao 
mesmo tempo o expresso e o implícito do texto: o que é pronunciado 
(submetido a inflexões) mas não é articulado: o que está ao mesmo tempo 
fora de sentido e do não-sentído, o que está em cheio nesta 
"significância"(—). [que] não depende de nenhuma meta-linguagem, mas 
apenas de um discurso do valor do elogio: de um discurso amoroso (...) 
Talvez uma coisa não valha senão pela sua força metafórica; talvez seja 
este o valor da música: o de ser uma boa metáfora."445. Também a Literatura, 
na "busca de sentido para a existência". 

A obra Ondiniana é uma Metáfora que questiona a Escrita, a história 
privada e a Outra nos seus pressupostos de uma lógica falocêntrica, 
racional, binarista, exotópica que faz do "Outro" o objecto "diferente" ao 
qual, muitas vezes, subtilmente, se nega a prerrogativa de existir real e 
simbolicamente. É uma obra que aponta para o Futuro como Tempo donde 
serão abolidos os "Paradigmas", em que a "feminitude"446 não necessitará 
de se afirmar como trabalho, ou luta e "culpa" de Antígonas, mas em que a 
felicidade se afirmará como o principal direito, e onde outros (direitos) -
como o da "Dúvida" - sejam potencialidades comuns que a literatura 
evidencie. 

445 Banhes. Roland. O Óbvio e o Obtuso. Lisboa. Edições 70. 1984. pp. 229-230 
446 Termo usado por Isabel Allegro Magalhães numa mesa-rcdonda sobre "Estudos Femininislas" no 2" 
Congresso Nacional de Literatura Comparada. Porto. 3 a 6 de Maio de 1995 
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Esta obra foi escrita, Agora, para iluminar este Tempo de "Nocturno" 
que a (nos) envolve e, pode ser lida na tentativa de "interpretar o Texto" de 
que todos somos "Personagem" - o da Ficção a que todos pertencemos -
Portugal. 
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Navegação 

Distância da distância derivada 
Aparição do mundo: a terra escorre 
Pelos olhos que a vêem revelada 
E atrás um outro longe imenso morre. 

Sophia de Mello Breyner Andresen, Dia do Mar 

O texto Ondiniano implica uma "reconversão" do Real, oscilando 
entre a Memória e a Utopia, isto é, pressupõe uma "poética" cujo atributo 
essencial é a "Mobilidade". Assim os "Romances" que estudámos, projectam 
uma arquitectura móvel, são como barcos em que se pode navegar, e dizem 
não só dos espaços-mares, dos tempos e tempestades mas de quem os 
constrói e navega - o construtor - marinheiro - a autora e dos que por eles 
desejam descobrir a Terra - os leitores. 

Para "1er" esse Texto, ir na Viagem, para partir com Ele é preciso 
considerar os "pilares", os "mastros" que sustentam esta construção: o 
"enraizamento" e a "errância", como sendo "(...) a dualidade ambivalente do 
ser e do estar."447. 

O enraizamento, a ligação à origem íaz-se, sobretudo, pelo uso da 
Língua que é ela própria a Matriz do ser-Texto. Língua dúctil que, por isso, 
se molda e modela quem com ela forma, se forma e se afirma: "Para se 
afirmar, porque não? Que escutarmos a nossa própria fala numa terra onde 
ninguém a compreende funciona assim como um fio de água no deserto. 
Como um reconhecimento. Um reencontro?"448. 

Assim, "enraizamento" não alterna com "errância", os dois termos 
fazem associação, simbiose mesmo, e é por isso que a obra de Maria 
Ondina Braga é um exemplo de "enraizamento errante" ou de "errância 

447 Seabra. José Au«uslo. Cultura e Política ou a Cidade e os Labirintos. Lisboa. Vena. 
1986. p. 90 
448 Braga. Maria Ondina. Nocturno em Macau. p. 74 
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enraizada"449, anulando-se o antagonismo, instaurando-se a coexistência, e 
inevitavelmente, a reversibilidade. 

É então que o "herói" ondiniano, (Mulher, (quase) sempre), se 
interroga sobre o sentido da viagem que iniciou, isto é, sobre a existência e 
o destino e sobre a validade das "leis" que os "deuses" estabeleceram. 
Sendo aparentemente "épico" pelos desafios que lança à "autoridade" 
constituída (que impede a sua (nossa) liberdade), pela actuação que 
assume opondo-se à mediania, ao afirmar-se livre, revela-se frágil. Ao 
envolver-se em acontecimentos e nos actos dos Outros que não pode e não 
deseja conduzir, chega pelas vivências do Amor e da Morte, ao 
"reconhecimento" de Si e do Trágico do Ser. 

Não será contudo, a constatação do poder e maquinações do destino 
(qualquer que seja a "máscara" que lhe esconda ou revele o rosto) que 
impedirá estes heróis de continuar a Viagem até à Terra Prometida. Aí a 
verdade da Utopia se há-de instaurar, aí se há-de arquitectar e construir a 
Cidade dos seres humanos livres que, livremente, hão-de fundar uma 
Comunidade justa e feliz. 

Entretanto a Escrita e a Navegação permanecerão para e até ao 
Encontro do Outro Lado da Vida.450 

449 Seabra. José Augusto. Ibidem 
450 "(...) Na nossa alegria e na alegria dos outros ou a tristeza dos outros ou dos ares há sempre outro 
mundo. Que eu exploro. (...)", Braga. Maria Ondina. Jornal de Letras. 30 de Julho de 1991 
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- "Lição de Inglês" in Revista de Literaturas Estrangeiras, ( em chinês), 
Pequim, 1984/85 

- "El Gato" in Calandrajas, 17, Toledo, Diciembre, 1987, tradução de Jesus 
Lobo 

- "Cas Engleskog" in Dalie, Sarajevo, 1989 
- "La Casa Colgada", Toledo, Calandrajas, 1989 
- "A China Fica ao Lado" (em chinês), Macau, Instituto Cultural de Macau, 

1992 
- "Chinesische Weihnacht", in Revue der Iberischen Halbinsel, 26, 

September, 1992, tradução de Kirsten Brandt 
- "A Visita" in El Pont, 73, Barcelona, s/d, tradução de Félix Cucurul! 

Publicação dispersa de textos 

- "Vida Simples" in Correio do Minho, 7 de Outubro de 1948 
- "Suposição" in Correio do Minho, 28 de Outubro de 1948 
- "A Tragédia das Árvores" in Correio do Minho, 14 de Abril de 1951 
- "Sensibilidade" in Correio do Minho, 23 de Junho de 1951 
- "Rainha da Catedral" in Correio do Minho, 27 de Agosto de 1951 
- "Património dos Pobres" in Diário do Minho, 19 de Março de 1953 
- "Património dos Pobres" in Diário do Minho, 2 de Abril de 1953 
- "Flor da Terra" in Diário de Notícias, 11 de Janeiro de 1962 
- "Balada das Virgens Mortas" in Diário de Notícias, 22 de Agosto de 1963 
- "Perseguição" in Diário de Notícias, 7 de Maio de 1964 
- "Poema da Minha Morte" in Diário de Notícias, 10 de Dezembro de 1964 
- "Sexta-Feira Santa" in Diário de Notícias, 15 de Abril de 1965 
- "Lusco-Fusco" in Diário de Notícias, 5 de Agosto de 1965 
- "Verão" in Diário de Notícias, 11 de Novembro de 1965 
- "Magia" in Panorama, 23, Setembro de 1967 
- "Amor de Poeta", in Diário de Notícias, 8 de Agosto de 1968 
- "Poema do meu Destino" in Diário de Notícias , 8 de Agosto de 1968 
- "O Tio Joaquim" in Diário Popular, 24 de Outubro de 1968 
- "O Presépio do Relojoeiro" in Diário Popular, 26 de Dezembro de 1986 
- "Os Meninos e os Velhos" in Diário Popular, 27 e Março de 1969 
- "Um Teatro, a Feira" in Diário Popular, 29 de Maio de 1969 
- "A Mãe" in Diário Popular, 12 de Junho de 1969 
- "O Enjeitado" in Diário Popular, 26 de Junho de 1969 
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- "A Lua e os Pobres" in Diário Popular, 11 de Setembro de 1969 
- "A Ilha do Pico" in Diário Popular, 16 de Outubro de 1969 
- "Uma Noite em Ponta Delgada" in Diário Popular, 20 de Novembro de 

1969 
- "A Ilha do Faial" in Diário Popular, 18 de Dezembro de 1969 
- "Versos de Frio" in Poesia MCMLXIX (coordenação de Alba de Castro e 

Fernando Pinto Ribeiro) 
- "São Miguel" in Diário Popular, 26 de Fevereiro de 1970 
- "A Província e os Pobres" in Diário Popular, 2 de Abril de 1970 
- "Tomaz de Figueiredo. O Riso e a Dor" in Diário Popular, 28 de Maio de 

1970 
- "Andar de Eléctrico" in Diário Popular, 24 de Dezembro de 1970 
- " A Cigana" in Diário Popular, 21 de Janeiro de 1971 
- "A Visita" in Diário Popular, 18 de Fevereiro de 1971 
- "A Fogaça" in Colóquio/Letras, 3, Setembro de 1971 
- "Ontem e Agora. Mercados" in A Capital, 7 de Setembro de 1974 
- "Ontem e Agora. Caminhos." in A Capital, 14 de Setembro de 1974 
- "Ontem e Agora. A Casa." in A Capital, 6 de Outubro de 1974 
- "Ontem e Agora. Por Muito que Custe a Crer." in A Capital, 2 de Novembro 

de 1974 
- "Ontem e Agora. Em Roda do Lume." in A Capital, 9 de Novembro de 1974 
- "Ontem e Agora. Chá de Camomila" in A Capital, 30 de Novembro de 1974 
- "Ontem e Agora. Natal." in A Capital, 28 de Dezembro de 1974 
- "Ontem e Agora. Saudades de Goa" in A Capital, 11 de Janeiro de 1975 
- "Ontem e Agora. Horas Mortas" in A Capital, 25 de Janeiro de 1975 
- "Ontem e Agora. Carnaval." in A Capital, 10 de Fevereiro de 1975 
- "Ontem e Agora. Parentes Pobres." in A Capital, 22 de Fevereiro de 1975 
- "Ontem e Agora. Ciganos." in A Capital, 8 de Março de 1975 
- "Ontem e Agora. D. Máxima e os Mínimos" in A Capital, 29 de Abril de 

1975 
- "O Mal Sagrado" in Colóquio/Letras, 41, Janeiro de 1978 
- "Mulheres Escritoras. George Sand" in Diário de Lisboa, 16 de Setembro 

de 1978 
- "Mulheres Escritoras. Gabriela Mistral" in Diário de Lisboa, 13 de Janeiro 

de 1979 
- "Quartos alugados" in Sema, 2, Verão de 1979 
- "Contrastes" in Portugal Hoje, 13 de Outubro de 1979 
- "A Minha Rua" in Portugal Hoje, 19 de Outubro de 1979 
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- "Mulheres Escritoras. Violette Leduc" in Diário de Lisboa, 9 de Abril de 
1980 

- "As Outras Mulheres" in Silex, 5, Novembro de 1980 
- "Miles Franklin: A Menina do Mato" in Diário de Lisboa, 20 de Agosto de 

1981 
- "Uma Voz Polaca. O Casaco-de-lnvemo." in Diário de Lisboa, 24 de 

Setembro de 1981 
- "Marina Tsvetaeva: O Drama do Regresso." in Diário de Lisboa, 26 de 

Novembro de 1981 
- "O Túnel" in Colóquio/Letras, 64, Novembro de 1981 
- "Rachel Bastos. Quem Hoje a Conhece?" in Diário de Lisboa, 17 de 

Dezembro de 1981 
- "Ding Ling. Uma Escritora na China do Sec. XX" in Diário de Lisboa, 31 de 

Dezembro de 1981 
- "Maria Archer: A Despedida" in Jornal de Letras, 25, 2 a 15 de Fevereiro 
de 1982 
- "Uma Feia Sedutora" in Diário de Lisboa, 4 de Fevereiro de 1982 
- "Caroline Fox ou os Diários Truncados." in Diário de Lisboa, 25 de Março 

de 1982 
- "Tu Fu: em Louvor das Mulheres" in Diário de Lisboa, 6 de Maio de 1982 
- "Tempo de Confissão" in Sema, 4, Maio de 1982 
- "Evocação de Manuela Porto. No Centenário de Virginia Woolf" in Diário 

de Lisboa, 24 de Junho de 1982 
- A Filha do Diabo" in Mealibra, 1, Agosto de 1982 
- "Ser Mulher na China de Hoje" in Mulheres, 53, Setembro de 1982 
- "Gente do Bairro do Reposteiro" in Mulheres, 54, Outubro de 1982 
- "Dentes-de-Uvas" in Jornal de Letras, 47, 7 a 20 de Dezembro de 1982 
- "A China, a Juventude e o Amor" in Mulheres, 56, Dezembro de 1982 
- "A Seda" in Mulheres, 59, Março de 1983 
- "Solidão" in Mulheres, 61, Maio de 1983 
- "Na China: A Poesia e o Amor" in Mulheres, 67, Novembro de 1983 
- "Pequim" in Mulheres, 73, Maio de 1984 
- "Escrita no Pó do Espelho. Em Pequim... Macau" in Nam Van, 1, Macau, 1 

de Junho de 1984 
- "Escrita no Pó do Espelho. O Ponto Mais Alto da Novelística." in Nam Van, 

2, Macau, 1 de Julho de 1984 
- "Escrita no Pó do Espelho. Para Quando a Emancipação da Mulher 

Chinesa?" in Nam Van, 3, Macau, 1 de Agosto de 1984 
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- "Escrita no Pó do Espelho. Espíritos." in Nam Van, 4, Macau, 1 de 
Setembro de 1984 

- "Escrita no Pó do Espelho. Mulheres de Letras na China Antiga." in Nam 
Van, 5, Macau, 1 de Outubro de 1984 

- "Escrita no Pó do Espelho. Um dos Seis Caminhos" in Nam Van, 6, Macau, 
1 de Novembro de 1984 

- "Escrita no Pó do Espelho. Lu Xun, o Pioneiro" in Nam Van, 7, Macau, 1 de 
Dezembro de 1984 

- "Arroio de Pétalas" in Diário de Notícias, 3 de Janeiro de 1985 
- "Mãe Moça" in Mulheres, 81, Janeiro de 1985 
- "O Gato" in Vandoma, Cadernos Culturais, 1, Braga, 1985 
- "A Visão" in Colóquio/ILetras, 91, Maio de 1986 
- "O Mistério" in Letras & Letras, 1, Novembro de 1987 
- "A Carta" in Letras & Letras, 2, Janeiro de 1988 
- "La Fille du Palefrenier" in Hors-Série, 30, Avril 1988 
- "O Ano do Cavalo" in Mulheres, 125, Setembro de 1988 
- "Uma Descoberta e um Descanso" in Bibliotecas, Memórias e Dizeres, 

Braga, Biblioteca Pública de Braga, 1988 
- "O Pão da Angústia" in Letras & Letras, 19, 5 de Julho de 1989 
- "A Despedida" in Revista Macau, 17, Macau, 1989 
- "Estátua de Sal" in Revista Macau, 21, Macau, Março de 1990 
- "Auto-Retrato" in Diário de Lisboa, 22 de Março de 1990 
- "Um Inédito de ... Maria Ondina Braga" in Revista Macau, 22, Macau, Abril 

de 1990 
- "Macau Vinte e Cinco Anos Depois" in Jornal Público, 8 de Abril de 1990 
- "Ana Plácido: O Desassombro, quer ao calor da Paixão quer no Frio do 

Infortúnio", Conferência proferida nas Comemorações do Centenário 
da Morte de Camilo Castelo-Branco, na Biblioteca Pública de Braga 
em 3 de Maio de 1990 (no prelo). 

- "Auto-Retrato", in Minho Semanário, 20 de Julho de 1990 
- "Macau, uma Roda-Cega" in Via Latina, Coimbra, Maio de 1991 
- "Entre Goa e Macau", in Jornal de Letras, 30 de Julho a 5 de Agosto de 

1991 
- "A Condição Feminina na Literatura Chinesa do Séc. XX" in Revista de 

Cultura, Macau, Julho-Agosto-Setembro de 1991 
- "O Frade" in Jornal de Letras, 29 de Setembro de 1992 
- "O Nome" in Revista Setembro, 1, Braga, Janeiro-Fevereiro-Março de 1993 
- "Resolvi Comprar uma Televisão" in Minho Semanário, 23 de Abril de 

1993 
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- "A Língua" in Vértice, 57, Novembro-Dezembro de 1993 
- "Como Sião na Bíblia" in Cadernos do Tâmega, 10, Amarante, Dezembro 

de 1993 
- "Como as Serpentes Encantadas" in Boletim Cultural da Fundação 

Calouste Gulbenkian , 1, VIII Série, Dezembro de 1994 

Antologias em que está representada 

Portuguesas 

- Antologia do Conto Português Contemporâneo, Lisboa, Instituto da Cultura 

e Língua Portuguesa, 1984 
- Antologia da Ficção Portuguesa Contemporânea, Lisboa, Instituto da 

Cultura Portuguesa, 1979 
- Antologia de 12 Histórias, Lisboa, Cadernos Juventude e Cultura, s/d 
- Contos e Lendas da Língua Portuguesa, Lisboa, Europress, 1994 
- Fantástico no Feminino, Lisboa, Ed. Rolim, 1985 
- Imaginários Portugueses, Coimbra, Fora do Texto, 1992 
- Portugal a Terra e o Homem (vol. II), Lisboa, Ed. Fundação Calouste 

Gulbenkian, 1981 
- Semente (A) nas Palavras, Coimbra, Centelha, 1977 

Estrangeiras 

- Antologia do Conto Português Contemporâneo (Todas as referências em 
Japonês) 

- Contistas Portugueses Modernos, São Paulo, Difiel, 1982 
- Les Portuguais. Les Cahiers du Groupe, Court- St. Etienne, Le Groupe du 

Roman, 1982 
- Moderne Portugiesische Erzahlungen, Zweis Prachige Antologie 

(Portugiesisch - Destsch), Lisboa, Sammlung: Ulmeiro/Universidade, 
Abril, 1984 

- Mundus, Anthologie de Textes en Langue Portugaise, Rouen, Académie 
de Rouen, 1984 

- Opowiadania Portugalskie, Kraków, Wydawinitwo Jiteractie Kraków, 1978 
- Portugiesische Erzahlungen des Zwanzigsten Jahrhunderts, Auflage, 

August, 1988 
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- Sweet Marmalade, Sour Oranges: Contemporary Portuguese Women's 
Fiction, New York, Brow University, 1994 

Entrevistas 

- A Esfera, 91, Lisboa, Dezembro de 1975, conduzida por Fernando Grade 
- Defesa de Espinho, Espinho, 22 de Agosto de 1978, conduzida por 

F. Azevedo Brandão 
- Gente, Lisboa, 25 de Novembro a 1 de Dezembro de 1981, conduzida por 

Andreia Menezes 
- Jornal de Letras, Lisboa, 19 de Janeiro a 1 de Fevereiro de 1982, 

conduzida por M.A.F. 
- Mulheres, 51, Lisboa, Julho de 1982, conduzida porT.H. 
- O Diário, Lisboa, 26 de Dezembro de 1982, conduzida por José Jorge 

Letria 
- Correio do Minho, Braga, 9 de Abril de 1983, conduzida por Artur Moura 
- Diário de Lisboa _ Sete Ponto Sete, Lisboa, 26 de Março de 1984, 

conduzida por Lourdes Féria 
- Diário de Notícias, Lisboa, 15 de Abril de 1987, conduzida por Maria 

Antónia Fiadeiro 
- Independente, Lisboa, 2 de Dezembro de 1988, conduzida por Inês 

Pedrosa 
- Letras & Letras, Porto, 5 de Julho de 1989, conduzida por Judite Barbosa 
- Diário de Notícias, Magazine, Lisboa, 9 de Julho de 1989, conduzida por 

Moutinho Pereira 
- Revista Macau, 21, Macau, Março de 1990 
- Ler, 12, Lisboa, Círculo de Leitores, Outono de 1990, conduzida por José 

do Carmo Francisco 
- Jornal de Letras, Lisboa, 30 de Julho a 5 de Agosto de 1991, conduzida 

por Ana Paula Costa 
- O Escritor, Lisboa, 1 de Novembro de 1991, conduzida por José do Carmo 

Francisco 
- Diário de Notícias, Lisboa, 5 de Abril de 1992, conduzida por Maria Teresa 

Horta 
- O Jornal, Lisboa, 26 de Junho de 1992, conduzida por Fernando Assis 

Pacheco 
- Diário de Notícias, Lisboa, 5 de Abril de 1992, conduzida por Maria Teresa 

Horta 
- Letras & Letras, Porto, 1 de Julho de 1992, conduzida por João Rubus 



155 

- Revista Máxima, 48, Lisboa, Setembro de 1992, conduzida por Maria 
Antónia Fiadeiro 

Inquéritos 

- "De que se Alimenta o Corpo dos Autores Portugueses." Conduzido por 
Inês Pedrosa in Jornal de Letras, 2 a 8 de Abril de 1985 

- "Que Pensam os Escritores da Literatura Portuguesa." in Jornal de Letras, 
12 a 18 de maio de 1986 

2 - Bibliografia passiva 

Artigos e recensões críticas 

Alves, Clara Ferreira, "China. Angústia em Pequim. Maria Ondina Braga." in 
Jornal Expresso, 24 de Março 1989 

- Anónimo, "O Meu Sentir de Maria Ondina" in Correio do Minho, 18 de 

Fevereiro de 1950 
- Anónimo, "A Personagem" in Diário de Lisboa, 18 de Agosto de 1978 
- Anónimo, "Maria Ondina Braga. O Homem da Ilha e Outros Contos." in 

Diário de Lisboa, 1 de Julho de 1982 
- Anónimo, "Nova Edição de Angústia em Pequim. As Experiências 

Chinesas de Maria Ondina Braga" in Diário de Lisboa, 17 de Maio de 

1989 
- Anónimo, "Ondina Braga Escreve Romance Passado em Macau", in 

Comércio de Macau, 22 de Julho de 1989 
- Berrini, Beatriz, "O Espaço Feminino de Maria Ondina" in Folhetim, 21 de 

Março de 1982 
- Besse, Maria Graciete, "A Poética da Relação e a Opacidade do Diverso 

no Romance Nocturno em Macau, de Maria Ondina Braga." in Letras 
& Letras, 85, 16 de Dezembro de 1992 

"Maria Ondina Braga e a Assimilação do Diverso: a Função 
Simbólica do Objecto Alimentar no Romance Nocturno em Macau" in 
Quadrant, 10, Centre de Recherche en Littérature de Langue 
Portuguaise, Université Paul-Valéry, Montpellier III, 1993 

"Maria Ondina Braga. Nocturno em Macau" in 
Colóquio/Letras, 131, Janeiro-Março de 1994 
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- Bettencourt. Urbano "Maria Ondina Braga - D'Africa ao Oriente: Um Olhar 
sobre o Outro" in Açoriano Oriental, 25 de Maio de 1994; in Diário I 

nsular, 1 de Setembro de 1994; in Telégrafo, 19 e 20 de Novembro 
de 1994; in O Gosto das Palavras II (Leituras e Ensaios), Ponta 
Delgada, Ed. Jornal de Cultura, 1995 

- Braga, José Miguel, "Maria Ondina Braga. Notas sobre uma Viagem a 
França" in Letras & Letras, 19, 5 de Julho de 1989 

- Braga, José Miguel e Vieira, Vergílio Alberto, "Maria Ondina Braga: O 
Princípio das Coisas" in Minho Semanário, 20 de Julho de 1990 

- Brandt, Kirsten, "Maria Ondina Braga: A Liberdade da Solidão" in Revue 
der Iberischen Halbinsel, 26, September, 1992 

- Cabrita, António, " O Homem de Barcelona e a Mulher de Pequim" in 
Jornal de Letras, 6 a 13 de Fevereiro de 1989 

- Carvalho, Ana Margarida de, "Oficinas das Letras - Interiores" in Visão, 17 
de Fevereiro de 1994 

- Carvalho, Gil de, "Notícias da China e de Macau" in Colóquio/ Letras, 129-
130, Julho-Dezembro de 1993 

"Do Atlântico para o Pacífico" in Expresso (Revista), 18 de 

Novembro de 1994 
- Chen, Zhang Zheng, " Maria Ondina Braga. O Encontro de Culturas" in 

Jornal de Letras, 29 de Setembro de 1992 
- Coelho, J. do Prado "Maria Ondina Braga. Amor e Morte." in 

Colóquio/Letras, 2, Junho de 1971 
- Coimbra, Artur Ferreira, "Ondina Braga: Autobiografia de Solidão e 

Liberdade" in Correio do Minho, 14 de Maio de 1983 
- Correia, Hélia, "A Posse" in Letras & Letras, 19, 5 de Julho de 1989 
- Cruz, Maria de Santa, " Maria Ondina Braga e a Nostalgia do Fantástico", 

in Boletim do Centro de Estudos Portugueses da Faculdade de Letras 
da U.F.M.G., Belo Horizonte, Faculdade de Letras da U.F.M.G., vol. 
14, nQ. 17, Janeiro/Julho de 1994 

- Duarte, Luiz Fagundes, "Olhar. Maria Ondina Braga: A Sublimação da 
Angústia" in Jornal de Letras, 132, 15 a 21 de Janeiro de 1985 

" Angústia em Pequim, Maria Ondina Braga" in 
Colóquio/Letras, 86, Julho de 1985 

"A Personagem" in Letras & Letras, 20, 5 de Agosto de 1989 
- Dumas, Catherine, " Maria Ondina Braga" in Tigre 5 Travaux Ibériques de 

l'Université des Langues et Lettres de Grenoble, Grenoble, Février, 

1990 
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"Reiterações e Reticências na Obra de Maria Ondina 
Braga" in Actas do 4B. Congresso da Associação Internacional de 
Lusitanistas, Universidade de Hamburgo, 6 a 11 de Setembro de 
1993, organização e coordenação de Maria Fátima Viegas Brawer-
Figueiredo, Lisboa-Porto-Coimbra, Lidei, 1995 

"De la Circumnavigation et l'Ombilic: l'Occupation de 
l'Espace par la Femme dans l'Oeuvre de Maria Ondina Braga." a 
publicar in Actas do congresso- O Rosto Feminino da Expansão 
Portuguesa 

" Un itinéraire dans l'oeuvre de Maria Ondina Braga", 
(Inédito) 

- F..M.A. "Maria Ondina Braga, Mulher de Letras." in Jornal de Letras, 24 a 
19 de Janeiro a 1 de Fevereiro de 1982 

- Faria, Duarte, "A Personagem" in Colóquio/Letras, 48, Março de 1979 
" A Personagem, in Outros Sentidos da Literatura, Lisboa, 

Editorial Vega, 1981 
- Ferreira, Luis Alberto, "Perfis. Maria Ondina Braga. A China Fica ao Lado." 

in Jornal de Notícias, 27 de Abril de 1991 
- Fiadeiro, Maria Antónia, "É tudo tão verdade" in Letras & Letras, 20, 5 de 

Agosto de 1989 
- Freire, Natércia, "Uma Breve Nota. Maria Ondina Braga. A China Fica ao 

Lado" in Diário de Notícias, 21 de Novembro de 1968 
- Horta, Maria Teresa, "Duas Mulheres, Dois Apelos: Tempo de Mercês de 

Maria Judite de Carvalho; A China Fica ao Lado de Maria Ondina 
Braga" in Expresso, 30 de Março de 1974 

"A Personagem de Maria Ondina Braga" in Mulheres, 5, 
Setembro de 1978 

"A Mulher e a Literatura em 1980" in Mulheres, 33, Janeiro de 
1981 

"Estação Morta de Maria Ondina Braga" in Mulheres, 34, 
Fevereiro de 1981 

"Mulheres Escritoras de Maria Ondina Braga" in Mulheres, 
46, Fevereiro de 1982 

"O Homem da Ilha de Maria Ondina Braga", in Mulheres, 52, 
Agosto de 1982 

" A Casa Suspensa de Maria Ondina Braga", in Mulheres, 58, 
Fevereiro de 1983 

"Estátua de Sal de Maria Ondina Braga" in Mulheres, 66, 
Outubro de 1983 
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"Angústia em Pequim de Maria Ondina Braga" in Mulheres, 

84, Abril de 1985 
"Lua de Sangue de Maria Ondina braga" in Mulheres, 106, 

Fevereiro de 1987 
Lima, Isabel Pires de, "Para uma Poética da Suspensão em Maria Ondina 

Braga - A Casa Suspensa - Uma Novela Exemplar" in Leiras & 
Letras, 19, 5 de Julho de 1989 

"Do Tempo da Palavra: de Maria Ondina Braga e José 
Manuel Mendes ", Conferência Integrada nas Comemorações da 
Morte de Camilo Castelo Branco. Homenagem da Câmara Municipal 
de Braga. (Inédito) 

Lisboa, Eugénio, "A China Fica ao Lado de Maria Ondina Braga" in 
Colóquio/Letras, 23 de Janeiro de 1975 

"Crónica dos Anos da Peste It', Lisboa, Livraria 
Académica, 1975 

- Lobo, Manuel de Sousa; " A China Fica ao Lado de Maria Ondina Braga" 
in Diário Popular, 5 de Dezembro de 1968 

"Um Belo Livro, Estátua de Sal, por Maria Ondina Braga" in 
Diário Popular, 19 de Junho de 1969 

- Lopes, Martins, "Passagem do Cabo de Maria Ondina Braga" in Boletim 
da Associação 25 de Abril, 35, Abril a Junho de 1994 

- Louro, Regina, "A Arte da Sugestão em Maria Ondina Braga" in 
Colóquio/Letras, 101, Janeiro-Fevereiro, de 1988 

"Viagem pelos Bastidores de Macau" in Jornal Público, 18 de 
Agosto de 1991 

- M, M. J., "A Revolta das Palavras de Maria Ondina Braga" in Correio do 
Minho, 17 de Junho de 1975 

- Maia, João, "Dois Livros de Viagens" in Brotaria , Novembro de 1969 
- Marinovic, Nina, "Savremena Portugalska Prica" in Dalle, Sarajevo, 1989 
- Martinho, Ana Maria Mão-de-Ferro, "Contos de África Escritos por 

Mulheres", Évora, Pendor Editorial, 1994 
- Martinho, Fernando J. B. "Se numa Noite de Chuva a Visitante" in Letras & 

Letras, 19, 5 de Julho de 1989 
- Martins, Manuel Frias, "Estação Morta de Maria Ondina Braga", in 

Sombras e Tranparências da Literatura, Lisboa, Imprensa Nacional -
Casa da Moeda, 1982 

- Mendonça, Fernando "Maria Ondina: O Sabor da Solidão no Amor e na 
Morte" in Diário Popular, 2 de Novembro de 1972 
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"Ficção de Autoria Feminina ou "O Sabor da Solidão" in A 
Literatura Portuguesa no Século XX, São Paulo, 1973 

"Os Rostos de Jano de Maria Ondina Braga" in 
Colóquio/Letras, 15, Setembro de 1975 

"Os Contos de Maria Ondina Braga ou a Vida Fica ao Lado" 
in Revista de Língua e Literatura, 3, 19 trimestre de 1980 

- Morão, Paula, "Segredo e Mito em Nocturno em Macau, de Maria Ondina 
Braga", texto apresentado na Cerimónia de Lançamento de Nocturno 
em Macau in Vértice, Novembro de 1991 

- Moura, Artur, "Ni-Hao. Maria Ondina entre Braga e Pequim" in Correio do 
Minho, 12 de junho de 1985 

"Braga de Maria Ondina" in Correio do Minho, 15 de 
Novembro de 1988 

- Nogueira, Albano, "Maria Ondina Braga, Estação Morta" in 
Colóquio/Letras, 62, Julho de 1981 

- Nunes, Maria Leonor, "Maria Ondina Braga. Passagens Comoventes do 
Cabo" in Jornal de Letras, 22 a 28 de Fevereiro de 1994 

- Nunes, Natália, "A Revolta das Palavras, Maria Ondina Braga", in 
Colóquio/Letras, 28, Novembro de 1975 

- Oliveira, Cristina Cordeiro, "A Casa Suspensa" in Colóquio/Letras, 74, 
Julho de 1983 

- Oliveira, M.A. de, "Dos Livros e dos Autores. Amor e Morte, por Maria 
Ondina Braga" in Gil Vicente, Vol. XXIV, 5 e 6, Maio e Junho de 1973 
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