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Porque a vida, a vida, a vida, a vida só é possível reinventada. 
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  Resumo 

 

Neste trabalho, propomo-nos analisar a prosa de Florbela Espanca (1894-1930), dando 

continuidade à nossa pesquisa iniciada no mestrado sobre a obra poética da escritora. O 

principal objetivo aqui foi fazermos uma discussão em torno das relações simétricas e 

assimétricas existentes entre o espaço autobiográfico e o discurso ficcional e, nisso, 

verificamos como a escrita de Florbela, situada entre um gênero e outro, de caráter híbrido 

e fragmentário, se abre a uma estética da modernidade. Para tanto, escolhemos como corpus 

de análise o Diário do último ano (1998), que são as impressões e reflexões de Florbela 

registradas em seu último ano de vida e o livro de contos O dominó preto (2010). A 

discussão sobre as interfaces entre a experiência vivida e o mundo ficcional proposta neste 

trabalho foi pautada, principalmente, na abordagem teórica sobre o assunto proposta por 

Philippe Lejeune, em O pacto autobiográfico: de Rousseau à internet (2008). O crítico 

francês, através da reunião de vários ensaios, frutos de uma pesquisa de 30 anos, nos dá um 

direcionamento para compreendermos o funcionamento e a constituição dos escritos 

autobiográficos. Recorreremos também aos estudos de Antonio Candido (1994), Mikhail 

Bakhtin (1998; 2003), Wander Melo Miranda (1992), Walter Benjamim (1963; 1994) 

Wolfgang Iser (1996), entre outros. 

 

Palavras-chave: Florbela Espanca. Autobiografia. Ficção. Hibridismo. Modernidade. 
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Resumen 

 

El presente trabajo analiza la prosa de Florbela Espanca (1894-1930), continuando con 

nuestra investigación comenzado en el grado de maestría sobre la obra poética del escritor. 

El objetivo era hacer una discusión de las relaciones simétricas y asimétricas existentes 

entre el espacio autobiográfico y el espacio ficcional, así, comprobamos cómo la escritura 

de Florbela, situada entre un género y otro de cáracter híbrido, si configura como texto de la 

modernidad. Eligimos como cuerpo de análisis el libro O Diário do último ano (1998), que 

son las impresiones y reflexiones de Florbela grabado en su último año de vida vida y os 

libro de cortas historias O dominó preto (2010). La discusión sobre las interfaces entre la 

experiencia vivida y el mundo ficticio de esta propuesta de trabajo si embasará 

principalmente en el enfoque teórico sobre el tema propuesto por Philippe Lejeune, en O 

pacto autobiográfico: de Rousseau à internet (2008). El crítico francés, através de la 

reunión de varios ensayos que son el fruto de una investigación de 30 años, nos da una 

dirección para comprender el funcionamiento y la constitución de los escritos 

autobiográficos. También utilizamos  los estudios de Antonio Candido  (1994), Mikhail 

Bakhtin (1998; 2003),Wander Melo Miranda (1992), Walter Benjamim (1963; 1994) 

Wolfgang Iser (1996), entre otros. 

Palabras clave: Florbela Espanca. Autobiografía. Ficción. Hibridismo. Modernidad. 
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Rèsumè 

 

Dans cet article, nous analysons la prose de Florbela Espanca (1894-1930), en poursuivant 

nos recherches ont commencé dans le capitaine de l'uvre poétique de l'écrivain . L'objectif 

principal ici est d'avoir une discussion sur symétriques et asymétriques relations existant 

entre l'espace autobiographique et le discours fictif et, en ce que, nous vérifions comment 

l'écriture personnage hybride, s'inscrit dans le contexte de la modernité. Pour ce faire, 

choisissez comment corps d'analyse du Diário do último ano (1998), qui sont les 

impressions et les réflexions de Florbela enregistré dans sa dernière année de vie et le livre 

d'histoires courtes, O dominó preto (2010). La discussion sur les interfaces entre 

l'expérience vécue et le monde fictif dans cette proposition sera marquée principalement sur 

une approche théorique sur le sujet proposé par Philippe Lejeune, dans O pacto 

autobiográfico: de Rousseau à internet (2008). Le critique Français, grâce à la réunion de 

plusieurs essais qui sont le fruit de 30 années de recherche, nous donne une direction pour 

comprendre le fonctionnement et la constitution des écrits autobiographiques. Nous 

demandons également aux études de Antonio Candido (1994), Mikhail Bakhtin (1998; 

2003), Wander Melo Miranda (1992), Walter Benjamim (1963; 1994) Wolfgang Iser 

(1996), parmi d'autres. 

Mots clés: Florbela Espanca. Autobiographie. Fiction. Hybridisme. Modernité. 
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Não tenho forças, não tenho energia, não tenho coragem para 

nada. Sinto-me afundar. Sou o ramo de salgueiro que se inclina e 

diz sim a todos os ventos. (Florbela Espanca) 
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Figura 1: Florbela espanca por Apeles Espanca 

Disponível em: http://obaudahistoria.blogspot.com.br 

 

 

 

 



1. Fundamentação e estruturação do nosso trabalho 

 

A discussão sobre as interfaces entre a experiência vivida e o mundo ficcional na 

obra em prosa de Florbela Espanca, proposta neste trabalho, será pautada, principalmente, 

na abordagem teórica sobre o assunto feita por Philippe Lejeune, em O pacto 

autobiográfico: de Rousseau à internet (2008). O crítico francês, através da reunião de 

vários ensaios, frutos de uma pesquisa construída ao longo de 30 anos, fornece uma 

discussão completa acerca do funcionamento e da constituição dos escritos autobiográficos, 

nos oferecendo, assim, um direcionamento para compreendermos essa modalidade. Em sua 

pesquisa, Lejeune se preocupa, principalmente, em definir e teorizar sobre um gênero 

considerado como menor e que, até pouco tempo, era banido do cânone literário por ser 

considerado um mero documento sobre a vida do autor. Ao se utilizar de um método 

assumidamente normativo, consegue inserir a autobiografia no campo literário, 

consolidando-a como gênero e, consequentemente, como objeto de análise e crítica.   

O livro O pacto autobiográfico (2008) é dividido em quatro partes: na primeira, 

encontramos uma discussão sobre o pacto autobiográfico. Na segunda parte, Lejeune 

aborda a relação entre autobiografia e sociedade, discorrendo sobre a associação por ele 

criada, cujo objetivo foi construir um acervo de textos autobiográficos inéditos. Na terceira 

parte, o teórico francês enumera e comenta sobre outras formas de auto-representação, 

como o cinema, as correspondências e as artes plásticas. E, na quarta e última parte do 

livro, o teórico mostra seu interesse pela escrita de si cotidiana, dedicando-se a estudos 

sobre os diários e blogs. 

Assim, o estudo de Lejeune, por se focar na especificidade do gênero 

autobiográfico, nos dará contribuições necessárias para verificarmos até que ponto um 

discurso considerado tradicionalmente autobiográfico se restringe a relatar fatos puramente 

vivenciados e, por outro lado, até que ponto também a escrita de ficção (os contos) se 

constitui apenas de histórias inventadas (puramente imaginação).  

No que diz respeito à especificidade e à problemática do conto como gênero de 

ficção literária, tomamos como referencial de leitura as sistematizações teóricas e críticas 
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de Júlio Cortázar (1974), no ensaio Aspectos do conto, bem como de Ricardo Piglia (2004), 

em Formas breves. Além desses, outros teóricos, como Diana Klinger, Elódia Xavier, 

Zigmunt Bauman, Marshal Berman,Walter Benjamim e Julia Kristeva, serão relevantes 

para nossa pesquisa. 

A pesquisadora Diana Klinger (2012) tanto contribui para ampliar a discussão sobre 

os textos autobiográficos, como também por trazer uma abordagem sobre a autoficção. O 

estudo de Elódia Xavier (2007), por sua vez, é importante para nossa pesquisa por discorrer  

sobre as múltiplas identidades femininas a partir da classificação dos vários tipos de corpos 

– corpo disciplinado, corpo violentado, corpo erotizado etc. – representados em textos 

literários de autoria feminina. Com relação aos teóricos Bauman (2005) e Berman (2007) 

contribuem por trazerem uma discussão sobre a formação e caracterização da nossa 

sociedade capitalista moderna e as implicações de tal sociedade no comportamento humano 

e nas suas relações afetivas.  

A filósofa Julia Kristeva (1994) aborda a questão da melancolia, percebida na obra 

florbeliana. Já o critico alemão Walter Benjamin (1963; 1991; 1994) também contribui com 

a questão da melancolia, ao observá-la na poesia de Charles Baudelaire e apontá-la como 

sintoma social da modernidade. Além disso, a abordagem do teórico alemão sobre o 

desaparecimento do narrador em terceira pessoa também nos importará, tendo em vista que 

iremos discutir as implicações de tal desaparecimento no crescimento da personagem nas 

narrativas e, consequentemente, no surgimento da técnica do monólogo interior. Veremos 

que tal técnica contribuiu para a confusão que se faz atualmente entre os as narrativas em 

primeira pessoa e as modalidades autobiográficas, por isso a dificuldade de se diferenciar 

autobiografia e ficção.  

Em termos de estruturação, este trabalho se organizará em quatro capítulos. No 

primeiro capítulo, Entre o autobiográfico e o ficcional: no limiar dos gêneros, 

traçaremos uma breve exposição do que é e de como se constituem tradicionalmente o 

gênero autobiográfico e o gênero conto. Feito isso, discutiremos sobre o hibridismo de 

gêneros e, para tal discussão, nossa pesquisa contará com o aporte teórico de Mikhail 

Bakhtin (1997; 1998; 2003; 2010). De acordo com o esse teórico, os textos literários, na 

modernidade, tendem a passar por um processo de romantização, caracterizando-se pela 



 

21 

heterogeneidade de gêneros, pela libertação de tudo aquilo que é convencional e amorfo e 

pela multiplicidade de temas abordados.  

Desse modo, podemos pensar as construções híbridas como aqueles enunciados 

pertencentes a um único falante, mas constituídos de dois enunciados, dois estilos, duas 

linguagens, duas perspectivas semânticas e axiológicas. Bakhtin frisa que não há fronteiras 

formais entre esses enunciados, estilos, linguagens, a divisão, o que, para nós, uma 

recorrência na obra autobiográfica e ficcional de Florbela Espanca.  

O segundo capítulo, intitulado Diário do último ano: o palco da intimidade 

entrecortado de ficção trará uma leitura analítica do diário florbeliano, observando as 

temáticas abordadas nas anotações, a elaboração da linguagem e os recursos estéticos e 

estilísticos utilizados pela escritora portuguesa. Desse modo, a nossa perspectiva de análise 

se focará em como Florbela dá ao seu diário íntimo uma natureza de ficcionalização, 

quebrando a unidade do gênero diário, na medida em que este em suas mãos se eleva a uma 

inventiva para além da confissão, tão própria e comum a esse gênero textual.  

Com relação ao terceiro capítulo –- Estética da confluência: ficção e 

autobiografia nos contos e no Diário do ultimo ano, de Florbela Espanca – será divido 

em duas partes; na primeira parte, intitulada Figurações do Eu nos contos florbelianos, 

analisaremos três contos do livro O dominó preto, observando como Florbela figura nas 

personagens femininas protagonistas, imprimindo nelas marcas do seu Eu biográfico. Nessa 

direção, foi possível perceber que os contos da escritora nos revelam uma nova condição 

para a mulher, uma vez que as personagens protagonistas, marcadas pela persistente figura 

de Salomé, ocupam o lugar do dominador, atribuindo ao homem o lugar da figura 

dominada. Deste modo, essas personagens representam a transgressão dos códigos 

patriarcarcalistas impostos no decorrer da história ocidental. 

E, por fim, na segunda parte – A autoficcão na obra em prosa de Florbela –, 

fizemos uma comparação entre os dois gêneros em prosa cultivados pela escritora 

portuguesa, observando neles elementos em comum e, nisso, foi possível demonstrar que, 

tanto nos contos como no diário íntimo, há a reunião do universo autobiográfico com o 

universo ficcional. Assim, chegamos à conclusão de que ambos os textos podem ser lidos 
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pelo viés da modalidade autoficcional, tendo em vista que trazem a encenação de situações 

biográficas, representam um Eu fragmentado e brincam com as noções de referencialidade 

e de invenção. 

 

2.O contexto de produção da obra florbeliana e as diversas perspectivas de estudo 

 

Em 1927, em Coimbra, a revista Presença foi fundada por um grupo de estudantes 

formado por João Gaspar Simões, Branquinho da Fonseca e José Régio, originando o 

Presencismo, corrente que marca a segunda fase do Modernismo em Portugal. Entre os 

adeptos desse movimento estão, além dos fundadores, Miguel Torga, Pedro Homem de 

Melo, Irene Lisboa e Vitorino Nemésio. Essa corrente consistia em reafirmar o que já tinha 

sido pregado por Fernando Pessoa, Almada Negreiros e Mário de Sá-Carneiro no Orfismo: 

a defesa de uma literatura viva, espontânea e pessoal contra uma literatura dita livresca, de 

tonalidade moralista e/ou pedagógica, com outras finalidades que não fossem a estética; 

nesse sentido, é possível afirmar que essas duas correntes são norteadas pelos princípios da 

Arte pela Arte1. 

Nessa mesma conjuntura, a poetisa alentejana Florbela Espanca (1894-1930) põe-se 

a escrever seu primeiro livro de contos, conforme anuncia em correspondência a José 

Emídio Amaro, diretor do jornal D. Nuno de Vila Viçosa. Em tal correspondência, datada 

de 15 de maio de 1927, ela afirma já ter um livro de sonetos pronto2 e que está trabalhando 

no seu primeiro livro de contos: O dominó preto.  

Assim, no já referido ano, ao mesmo tempo em que Florbela Espanca trabalhava em 

traduções de romances franceses, também se empenhava na escrita de seu primeiro livro de 

narrativas. Este ficou em segundo plano quando a escritora passou a se dedicar a um novo 

projeto para homenagear o irmão3 e, por esta razão, provavelmente, não fez a escolha do 

                                                            
1 A defesa da arte com um fim em si mesma. 
2 Esse livro é o Charneca em flor, que, apesar de ter sido escrito em 1927, só vai ser publicado em 1931 

graças a Guido Batteli, amigo italiano a quem Florbela confiou o manuscrito. 
3 De acordo com Junqueira (2003, p.76), “[...] será condição para uma leitura penetrante desse livro o 

conhecimento das circunstâncias que envolveram a morte de Apeles Espanca: o jovem de trinta anos de idade 
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título para o livro nem a sequência em que os contos estão dispostos. Renata Junqueira 

(2003) supõe que a escolha do nome O dominó preto, que é também o título do terceiro 

conto do livro, tenha sido feita para formar par semântico com As máscaras do destino, 

tendo em vista uma das definições da palavra dominó: “túnica talar com capuz para disfarce 

carnavalesco”. 

Deste modo, assim como máscaras, a palavra dominó já revela uma característica 

dos contos, que também está presente na poética florbeliana: o fingimento poético, uma 

tendência entre os escritores da modernidade expressa nos conhecidos versos de Fernando 

Pessoa: “O poeta é um fingidor/ Finge tão completamente/ Que chega a fingir que é dor/A 

dor que deveras sentes”. Nessa direção, falaremos nesta tese em figurações do Eu nos 

contos e, assim, observaremos como a escritora Florbela figura nas personagens femininas 

criadas, na medida em que projeta nelas marcas de suas subjetividades.  

Observaremos também como as vivências auto(biográficas) estão diluídas na 

narrativa, ficando sempre mascaradas, tendo em vista o recurso do fingimento poético na 

tessitura florbeliana, percebido, principalmente, no esfacelamento do Eu. Tal recurso torna 

tanto a prosa confessional como a de caráter ficcional propositalmente ambíguas, além de 

reiterar a sintonia da escrita florbeliana com a modernidade, uma vez que tematiza “a crise 

existencial de protagonistas divididas entre a identidade de esposa/mãe/dona de casa e 

outras possibilidades que o nosso mundo contemporâneo oferece às mulheres” (XAVIER, 

2007, p.175). 

Assim, a fim de trabalharmos tais questões, examinaremos, na primeira parte do 

terceiro capítulo, três contos de O dominó preto – “Mulher de perdição”, “À margem dum 

soneto” e “O dominó preto”. Nessas narrativas se destacam três mulheres, as quais colocam 

em xeque, de algum modo, a suposta superioridade e dominação masculina totalmente em 

vigor naquela conjuntura. Nesse sentido, é possível afirmar que Florbela Espanca transfere 

para suas personagens a postura que tinha e/ou esperava das mulheres frente àquela 

                                                                                                                                                                                     
era primeiro-tenente da Marinha portuguesa e aluno-piloto-aviador da Aviação naval quando, por volta das 14 

horas e trinta minutos do dia 6.6.1927, o hidroavião que ele pilotava se despenhou de cerca de duzentos 

metros de altura do Rio Tejo.era primeiro-tenente da Marinha portuguesa e aluno-piloto-aviador da Aviação 

naval quando, por volta das 14 horas e trinta minutos do dia 6.6.1927, o hidroavião que ele pilotava se 

despenhou de cerca de duzentos metros de altura do Rio Tejo. 
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sociedade ainda tão retrógrada em relação à liberdade e emancipação feminina, na medida 

em que constrói “protagonistas mulheres que passam a ser sujeitos da própria história” 

(XAVIER, 2007). 

No início do século XX, conforme sabemos, apesar de inúmeros avanços, inclusive 

na constituição, a qual tornava a mulher uma cidadã, com direitos e deveres4, a situação do 

sexo feminino ainda era de completa desigualdade, submissão e servidão ao homem e à 

igreja católica, sobretudo em Portugal, país que, no final do século XIX, vivia um período 

de atraso socioeconômico e cultural em relação a outros países da Europa. O país lusitano, 

em 1870, ainda era predominantemente agrícola e possuía 80% da população analfabeta. 

Essa situação de atraso explica o porquê de a nação lusa não apresentar mulheres 

romancistas que se destaquem nesse período, diferentemente da Inglaterra e da França5, por 

exemplo, onde as escritoras produziam em massa, chegando a escrever romances que se 

tornaram clássicos da literatura universal.  

Foi nessa conjuntura que nasceu Florbela Espanca, tendo vivido grande parte dos 

seus 36 anos numa pacata e pequena cidade portuguesa, distanciada das grandes 

transformações econômicas, políticas, sociais e artísticas fomentadas na França, Alemanha 

e Inglaterra e que, timidamente, começavam a chegar a Lisboa. A escritora fez parte de um 

Portugal pré-salazarista, conservador e falocêntrico, o qual tolhia a liberdade da mulher, 

doutrinando-a dentro das instituições sociais como a Escola, a Família e a Igreja. 

A Igreja católica, como sabemos, exercia a maior influência na sociedade ocidental 

dessa época e tinha como principais destinatárias de sua ideologia as mulheres, 

consideradas imprescindíveis no que concerne ao fortalecimento do lar cristão. Por isso, 

incidiam sobre elas as imposições da moralidade e da religiosidade. Aquelas que se 

enquadravam nesses preceitos eram consideradas honestas, as demais eram as 

                                                                                                                                                                                     
 
4 Conquistado pelo movimento feminista, o qual se iniciou durante o século XIX e fim do século XX, na Grã-

Bretanha e nos Estados Unidos. Esse movimento teve como foco, em seu primeiro momento, a promoção dos 

direitos jurídicos, como a questão de direitos contratuais e de propriedade, oposição aos casamentos 

arranjados e à propriedade de mulheres e filhos pelos seus maridos. No entanto, no final do século XIX, o 

objetivo do movimento focou, principalmente, a conquista do poder político, especialmente o direito ao voto. 
5 Escritoras como Jane Autin e Mary Shelley (Inglaterra) e Geneviève Fauconnier (França). 
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transgressoras e deveriam sofrer a rejeição social e serem marcadas pelo estigma do 

pecado. Conforme comenta Cláudia Pazos Alonso:  

Até meados do século XIX, por conseguinte, parece claro que as mulheres 

aceitavam sem questionar os ditames duma cultura patriarcal na qual o 

lugar da mulher era em casa, não devendo ser vista ou ouvida fora dela, e 

mesmo na ausência do seu marido (ALONSO, 1997, p.18). 

Refletindo o papel secundário, decorrência das limitações culturais impostas 

vivenciadas por grande parte das mulheres daquele contexto, surge nessa época, em 

Portugal, um surto de mulheres poetas, as quais escreviam os chamados “poemas de salão”, 

cuja essência era delicada, disciplinadora e dócil. Associada a essa essência está uma baixa 

qualidade estética dos poemas, o que gerou críticas extremamente ofensivas e machistas, de 

acordo com o comentário feito pela estudiosa Clêuma de Carvalho Magalhães (2010): 

 
[...] a limitação temática e a cega obediência aos modelos literários 

instituídos são apontados como fatores que evidenciam a falta de 

originalidade da poesia feminina, mas respondem, por outro lado, mas 

respondem, por outro lado, pelos elogios a tal poesia. Fugir a essas regras 

seria compor uma obra sem a simplicidade, a leveza e o encanto próprios 

da produção poética feminina. Isso ilustra a situação conflitiva em que se 

encontra a literatura produzida por mulheres no primeiro quartel do século 

XX: enquadrar-se no paradigma tradicional poderia resultar em críticas 

por parte daqueles que acreditam que a mulher não tem capacidade de 

atuar no meio literário, ou em melosos elogios daqueles que defendem a 

participação feminina nesse meio, mas permanecem presos a valores 

machistas, acreditando haver um modelo especificamente feminino de 

poesia escrita por mulheres. Fugir ao paradigma tradicional significaria 

desafiar as normas morais e literárias da época e chocar-se contra o 

horizonte de expectativas da crítica (MAGALHÃES, 2010, p.34-35). 

 

 A pobreza das composições poéticas está ligada à falta de educação de que as 

mulheres eram vítimas: a ignorância, o distanciamento do mundo real e a clausura 

doméstica fizeram parte do universo feminino durante muito tempo. Tal situação perdura 

até o final do século XVIII em Portugal, quando, graças ao incentivo dos liberais, 

começaram a surgir as primeiras escolas primárias femininas. 

Na segunda metade do século XIX, embora o número de escolas para as mulheres 

tenha aumentado consideravelmente, tanto as estatuais quanto as privadas, apenas 1/3 das 

pessoas alfabetizadas eram mulheres. Esses dados dizem respeito à educação primária, no 
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que concerne à educação secundária, a situação é bem pior: somente em 1888 foi 

autorizada a abertura de escolas secundárias estatais para o sexo feminino, todavia essas 

escolas só começaram a funcionar em 1906, quando o estatuto do liceu foi oficialmente 

concedido à escola Maria Pia. Antes da abertura dessas escolas, um número reduzido de 

moças frequentava liceus masculinos6.  

Constata-se ainda que os objetivos do ensino privado destinado ao público 

feminino, tanto em conventos quanto em escolas privadas, não tinha nada de acadêmico; o 

ensino era voltado para a aquisição de prendas sociais, ou seja, o objetivo era ensinar às 

moças a ler e escrever, conversar, conhecer regras de etiqueta, música, pintura, um pouco 

de francês, entre outras atividades essenciais a uma dama da sociedade, de modo que não 

comprometesse a moral e a religiosidade. O ensino acadêmico era destinado apenas aos 

homens, puma vez que estudar aritmética, por exemplo, não iria ajudar às moças a 

encontrar um marido, esse era um pensamento comum na época.  

Tendo em vista a precariedade da educação feminina e a consequente inferioridade 

das composições poéticas, caracterizadas pela limitação temática e pelo aprisionamento aos 

modelos literários estabelecidos, a grande maioria das poetisas surgida nessa época caiu em 

esquecimento. Contudo, a situação de Florbela Espanca é diferente, pois apesar de ter sido, 

inicialmente, associada a uma geração de mulheres poetas (conforme descrevem os antigos 

manuais de literatura), apresenta características em seus escritos que a distancia de tal 

geração, tais como a abordagem do amor sensual, a inversão dos papéis ofertados à mulher 

e a originalidade poética. Essas particularidades, embora, inicialmente, tenham gerado 

menosprezo por grande parte da crítica, mais tarde é o que vai ser decisivo para o 

reconhecimento do valor estético-literário da obra florbeliana. Ademais, a permanência da 

escritora na tradição literária convém também para contradizer seu vínculo a tal geração. 

De acordo com o crítico Fabio Mario da Silva (2009): 

 
[...] Florbela surgiu num momento em que a poesia feminina era tida 

como o “sorriso da sociedade”. É contra o panorama dessa “mesmice” 

(resultado da pacífica submissão da mulher aos modelos socioculturais 

que a sociedade lhe impunha), que a obra de Florbela Espanca vem surgir 

                                                            
6 Registra-se, no ano letivo de 1873-74, um número irrisório de 32 mulheres inscritas (ALONSO, 1997) 
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como transgressora, a expressar um “Eu” que  se busca como dono de 

suas próprias verdades (SILVA, 2009, p.123). 

 

Abordando essa mesma questão do panorama em que surgiu Florbela e comparando 

esta a outras poetisas surgidas na transição do século XIX para o século XX, Cláudia Pazos 

Alonso (1997) comenta que:  

Existem no momento convergências temáticas entre a poesia de Florbela e 

a de suas contemporâneas, nomeadamente a ideia de que o amor é fonte 

de dor mas a única forma de vida possível para a mulher, apesar de 

Florbela se distanciar de praticamente todas as poetisas da época ao 

começar a explorar, a partir do livro de Sóror saudade, o tema da 

sensualidade amorosa. Outra grande diferença entre Florbela e as suas 

contemporâneas é que soube projectar valendo-se de vários recursos 

estilísticos, uma imagem muito forte de si na sua poesia [...] (ALONSO, 

1997, p.44). 

A utilização do tema do amor sensual já havia sido observada pelo crítico Nemo em 

1923 (apud ALONSO, 1997), o qual chamou a poesia florbeliana de imoral e ultrajante, 

apesar de reconhecer as aptidões poéticas da escritora. A carga erótica impressa na poesia 

de Florbela a coloca como uma mulher à frente do seu tempo, uma vez que rompe com o 

estereótipo feminino imposto pelo patriarcado e antecipa mudanças comportamentais e 

inovações na base estrutural da sociedade lusitana, que só veio acontecer em meados do 

século XX: 

Diferentemente da figura masculina, a mulher luta a partir do século XX 

para dizer e reivindicar seus direitos. Na literatura surgem essas “vozes” 

que, muitas vezes, são obrigadas a calar; outras, como no caso de 

Florbela, manifestam a libido feminina em seus poemas (SILVA, 2009, 

p.96).  

Descrita por colegas de faculdade como uma mulher elegante, altiva e dona de um 

comportamento irreverente, exprimindo grande desprezo pelas convenções sociais, Florbela 

não levou uma vida convencional, conforme aponta sua já tão conhecida biografia, a 

começar por ter se casado três vezes e se divorciado duas, numa época em que o divórcio 

era pouco praticado; contribui também para isso, o fato dela ter pertencido a um pequeno 

grupo de mulheres que chegou a frequentar a Faculdade no início do século XX7, de 

questionar as convicções católicas em seu diário “íntimo” e de ter escrito poemas que se 

                                                            
7 Quando, apesar de o número de mulheres com acesso à escolaridade ter aumentado, o conteúdo ensinado era 

apenas a extensão do modelo patriarcal e não tinha nada de acadêmico. 
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diferenciavam bastante da produção das poetisas do primeiro quartel do século XX em 

Portugal. Clêuma de Carvalho Magalhães (2010) comenta que: 

Florbela Espanca, que ainda em Trocando olhares  já exalta o amor 

sensual, transgride, em sua poesia posteriormente publicada, 

especialmente, em Charneca em flor, os paradigmas histórico-literários 

impostos à mulher, ao expor a sensualidade feminina de um ser que  

assume a imagem de sujeito na relação amorosa (MAGALHÃES, 2010, 

p.39). 

 

Assim, a poesia florbeliana quebra tabus por representar um Eu feminino 

angustiado, que expõe os apelos do corpo e revela seus desejos carnais. A mulher, 

conforme a representação de Florbela, não se limita a ser um mero reflexo da situação 

passional e submissa em que vivia. Do mesmo modo, a condição de mulher expressa nos 

contos da escritora, através das personagens envolvidas em diversas circunstâncias, também 

não se restringe ao perfil imposto e consagrado pelos códigos patriarcais e reiterado pela 

sociedade salazarista. A crítica Maria Lúcia Dal Farra (2012) coaduna com esse 

pensamento ao afirmar que Florbela se constitui como antimodelo do feminino e da 

concepção de mulher: 

Saiba-se, portanto, o que foi Florbela para o salazarismo: o antimodelo do 

feminino, da concepção de mulher – e nisto reside, sem dúvida, a força 

Mais primária da sua obra, cuja lucidez indomável questiona, 

insurrectamente, a condição feminina e os históricos papéis sociais 

conferidos à mulher (DAL FARRA, 2012, p.20). 

 

No ano de 1928, a 17 de junho, o conto de abertura de As máscaras do destino, “O 

aviador”, é publicado no jornal D. Nuno de Vila Viçosa e o livro ganha a primeira edição 

em 1931, após o boom editorial do livro Charneca em flor. Em 02 de março de 1930, o 

conto “À margem dum soneto”, pertencente ao livro O dominó preto, foi publicado na 

revista Portugal feminino, mas, apesar de ter sido o primeiro volume organizado por 

Florbela, o livro referido só foi publicado pela primeira vez em 1982, quando a obra da 

escritora se torna de domínio público, conforme nos informa Renata Soares Junqueira 

(2003). O primeiro comentário sobre os contos florbelianos surge na primeira edição de 1931 

da revista Portugal feminino e foi feita por Thereza Leitão de Barros: 



 

29 

Têm originalidade e nenhum apresenta qualquer deslize de bom gosto 

literário, aliás bem desculpável em quem viveu quase sempre longe do 

proveitoso convívio intelectual. Com certeza haverá algum editor que 

publique, sem demora, a obra em prosa que Florbela deixou e que é 

melhor do que tanto livro de contos apregoados sem cessar pelas 

trombetas da fama (BARROS apud DAL FARRA, 2012, p.81). 

Conforme podemos observar no trecho acima transcrito, Thereza Leitão de Barros, 

crítica de renome na época, se preocupava em encontrar editores que se interessassem pelos 

dois livros de contos já referidos. A falta de um editor foi o que impediu Florbela de tê-los 

publicados em vida, pois, em correspondências tanto ao pai, João Maria Espanca, quanto a 

José Emídio Amaro, a escritora comenta a vontade de publicar o seu último livro de 

sonetos, o Charneca em flor, e o projeto As máscaras do destino; já em relação ao primeiro 

livro de contos, Florbela não demonstra tanto interesse em publicar, talvez pelo fato de ela 

considerar de menor valor, talvez pelo fato de que homenagear o irmão morto a levasse a se 

empenhar primeiro a publicar o segundo livro de contos, conforme observa Junqueira 

(2003). 

Em relação às temáticas abordadas nos contos, o livro As máscaras do destino 

(2006) já precipita no subtítulo – Histórias sobre o mistério da vida e um mergulho no reino 

da morte – a abordagem dos oito contos que o compõem, os quais estão dispostos na 

seguinte ordem: “As orações de Sóror Maria da Pureza”; “A paixão de Manuel Garcia”; 

“Os Mortos não voltam”; “A Morta”; O sobrenatural”; “O resto é perfume”; “O Inventor” e 

“O Aviador”. 

Esses contos, quando não apresentam personagens suicidas (como é o caso dos 

contos: “A paixão de Manuel Garcia” e “O Inventor”), apresentam personagens que 

vivenciam de algum modo situações ligadas à morte. Além disso, é curiosa, nos contos, a 

relação que os [personagens] vivos mantêm com seus mortos, acarretando numa verdadeira 

inversão entre as personagens, em que, de acordo com Junqueira (2003, p.77), os mortos 

são figuras reais, enquanto os vivos são verdadeiras “figuras de pedras que se deixam 

paralisar pela lembrança dos mortos”. A esse respeito, podemos ilustrar com o exemplo da 

personagem-protagonista Maria da Pureza, do conto de abertura de As Máscaras do 

Destino; tal moça “ignora” a vida a partir do momento em que sabe do falecimento de seu 

noivo: “Mariazinha não percebeu, nem tampouco disse nada. Encerrada em si mesma como 
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num cofre selado, foi um túmulo fechado e mudo, onde as revoltas e os gritos, as censuras e 

as carícias iam despedaçar-se em vão (ESPANCA, 2006, p.19).  

O que se pode perceber nesse trecho é que a jovem protagonista não reage à notícia 

da morte do noivo com choro, grito ou com palavras, ao contrário, não diz nada, fecha-se 

em si mesma – “Os seus olhos tinham um olhar tão doce, tão desprendido das coisas deste 

mundo que, sem querer, a gente procurava o sítio onde ela queria pousar” (Idem Ibidem, 

p.20). –, inquietando os seus pais, que, um dia, resolveram perguntar o que poderiam fazer 

para ela voltar ao normal. E, então, a jovem Mariazinha responde que quer se enclausurar 

num convento. De início, os pais resistem à ideia, mas, após dois anos, vendo a filha morrer 

aos poucos, resolvem ceder.  

A decisão pela clausura pode ser compreendida de certo modo como uma atitude de 

abdicação da vida, tendo em vista que lá, no convento de Toledo, a jovem protagonista, 

uma vez distante da família, ou seja, desatada das relações sociais que caracterizam o 

mundo dos vivos, passa a viver somente em função do noivo morto, como uma espécie de 

devoção fervorosa a um deus. Até mesmo as orações que profere são, na verdade, palavras 

dele ditas na época em que namoravam.  

 Em outras palavras, pode-se afirmar que mesmo ainda estando viva, a jovem 

protagonista se desvincula da experiência terrena, a fim de cultuar seu morto. Assim, nos 

contos de As máscaras do destino, essas duas realidades coexistem: o sobrenatural circunda 

o mundo natural, uma vez que, na maioria dessas narrativas, há um apego tão grande das 

personagens vivas aos mortos que não há separação entre os dois mundos, pois os mortos, 

por não serem esquecidos, passam a habitar o nosso mundo. Essa mesma relação entre 

vivos e mortos se repete em vários contos do livro, cuja dedicatória, não à toa, enfatiza 

várias vezes que o livro é dos mortos. 

Embora com enfoques bem diferentes, os dois livros de contos de Florbela 

apresentam traços autobiográficos evidentes e, portanto, têm em comum o entrecruzamento 

entre o gênero autobiográfico e o ficcional. Do mesmo modo, o diário íntimo da escritora 

também se apresenta com esse hibridismo de gêneros, questão que nos motivou a escolher a 

obra em prosa da escritora. O Diário do último ano, o qual foi cultivado por Florbela em 
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seu último ano de vida e encontrado pelo seu terceiro marido, o médico Mário Lajes, é 

iniciado precisamente no dia 11 de janeiro de 1930, da seguinte forma: 

Para mim? Para ti? Para ninguém. Quero atirar para aqui, sem pretensões 

de estilo, sem análises filosóficas, o que os ouvidos dos outros não 

recolhem: reflexões, impressões, ideias, maneiras de ver, de sentir – todo 

o meu espírito paradoxal, talvez frívolo, talvez profundo. Foram-se, há 

muito, os vinte anos, a época das análises, das complicadas dissecações 

interiores. Compreendi, por fim, que nada compreendi, que mesmo nada 

poderia ter compreendido de mim. Restam-me os outros... Talvez por eles 

possa chegar às infinitas possibilidades do meu ser misterioso, intangível, 

secreto (ESPANCA, 1998, p.33). 

  

No registro de estreia, Florbela afirma não ter pretensões de estilo em seu “espaço 

íntimo”, mostra-se consciente de que alguém lerá suas anotações e, de certo modo, a 

escritora o direciona para esse suposto leitor, o qual fará o que ela não conseguiu: 

interpretá-la, desvendá-la. Tal direcionamento transgride uma das particularidades do diário 

íntimo tradicional, que, de um modo geral, traz a coincidência de ter como leitor o próprio 

autor, cultivando, principalmente, o segredo. É importante comentar que a tessitura do 

Diário do último ano é toda feita por anotações similares a devaneios poéticos, notas e 

reflexões literário-filosóficas, fragmentos e insights de textos literários. Isso nos permite 

afirmar que tal diário não se limita a meras confissões e/ou descrições do cotidiano da 

nossa escritora. 

 Dessas três obras em prosa comentadas acima, duas constituem o nosso objeto de 

análise literária na presente pesquisa: o Diário do último ano e o livro O dominó preto. A 

nossa proposta é observar, tanto no gênero conto quanto no gênero diário, as relações 

simétricas ou assimétricas existentes entre a escrita autobiográfica e a escrita ficcional e, a 

partir de tal observação, demonstrar o quanto são tênues as fronteiras entre a ficção e a vida 

biográfica do autor. Pretendemos, também, verificar como o texto literário florbeliano, 

situado entre um gênero e outro, se constitui como texto moderno.  Para a realização de tal 

discussão, é de fundamental importância levarmos em consideração a perspectiva do crítico 

Antonio Candido, que consiste em averiguar como aspectos da vida real e do contexto 

histórico-social se disseminam na obra literária, situando, desse modo, o nosso trabalho na 

linha de pesquisa Literatura e Memória cultural, a qual estamos inseridos.  
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A aproximação feita entre os textos florbelianos e a moderna literatura é algo bem 

recente, embora, conforme observa Cleuma Carvalho Magalhães (2010), o crítico José 

Régio tenha trazido à luz essa questão ainda na década de 40, no ensaio intitulado Sobre o 

caso e a arte de Florbela Espanca. Magalhães, que estuda Florbela pela perspectiva da 

crítica da recepção, observa que havia uma tendência por parte de grande parte da crítica 

direcionada à Florbela em classificá-la como decadentista e/ou associá-la a escolas 

literárias que antecederam o Modernismo, enxergando-a numa perspectiva anacrônica. 

Assim, críticos como Jorge de Sena e José Gomes Ferreira, por exemplo, apesar de fazerem 

uma análise da obra da escritora alentejana liberta de preconceitos, insistiam no 

distanciamento entre ela e a produção literária do início do século XX. 

Outra parte da crítica classifica a obra florbeliana como singular. Essa é a visão 

inclusive de Massaud Moisés (2001), que coloca a escritora alentejana como pertencente a 

um grupo denominado por ele de Interregno. Magalhães afirma que a trajetória histórica da 

produção poética de Florbela é marcada por diferentes recepções, as quais oscilam entre a 

depreciação e o reconhecimento do seu valor literário e, por isso, enumera os principais 

momentos dessa trajetória. O primeiro momento é o da recepção inicial, quando a escritora 

publicou os três livros de poemas – Livro de mágoas, Livro de Sóror Saudade e Charneca 

em flor. Depois, vem a década de 40, momento em que críticos de renome, como José 

Régio e Vitorino Nemésio, apontam novos direcionamentos para o estudo dos textos 

florbelianos. Na década seguinte, Florbela inspira uma geração de escritores, assumindo o 

papel de poetisa musa.  

Outro momento que se destaca em termos de recepção é a década de 70, quando 

Augusta Besssa-Luis esclarece a manipulação da imagem de Florbela feita por Guido 

Battelli; Já na década de 80, o destaque foi a publicação do Diário do último ano e do livro 

de contos O dominó preto, além do lançamento das Obras completas de Florbela Espanca. 

E o último momento destacado por Magalhães é o centenário de nascimento da poetisa, no 

ano de 1994, marcado por eventos literários importantes relacionados à obra florbeliana. A 

estudiosa defende que a articulação da diacronia e da sincronia comprova que a obra não 

pertence a um só tempo, uma vez que “ela é alvo de recepções específicas em diversos 

momentos históricos” (MAGALHÃES, 2010, p.19). Nesse sentido: “A intersecção dos dois 
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critérios possibilita a reconstituição e compreensão das recepções da obra de Florbela 

Espanca ao longo de sua trajetória histórica” (Idem Ibidem, p.19). 

Com relação à aproximação de Florbela aos modernistas, a estudiosa comenta que 

se, por um lado, ela não pode ser vista como modernista, considerando sua não vinculação 

ao grupo Orpheu, por outro lado, a atitude estética da escritora alentejana a aproxima de 

Fernando Pessoa e de Mário de Sá-Carneiro, dois dos fundadores do Orfismo. Dentre os 

pesquisadores da obra florbeliana mais recentes que observam a sintonia desta com a 

modernidade estético-literária, Magalhães destaca Renata Soares Junqueira (2003), cuja 

pesquisa consiste em apontar a teatralidade nos contos e no diário de Florbela como uma 

característica comum entre os principais nomes do Modernismo lusitano: “Mas são 

justamente a sofisticação e o fingimento os índices, na prosa de Florbela, da sua aderência à 

mesma estética da teatralidade que irmana os escritores seus contemporâneos” 

(JUNQUEIRA, 2003, p.61). 

 O professor e pesquisador Derivaldo dos Santos (2008; 2012) também analisa 

Florbela dentro da perspectiva da modernidade, assinalando a dúvida melancólica como 

elemento que rege o sujeito lírico dos poemas da poesia florbeliana. Assim, “Florbela traz, 

no aceno de sua poesia moderna, a imagem do ser decaído, desertificado na morada do 

próprio exilio” (SANTOS, 2012, p.309).  

Nosso trabalho, na medida em que observará a composição híbrida dos contos e do 

Diário do último ano e a despersonalização do Eu presente nesses textos, bem como nos 

poemas escritos por Florbela, também seguirá adotando essa perspectiva como um lugar 

possível para a obra da escritora alentejana. 
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CAPÍTULO 1 

Entre o autobiográfico e o ficcional: no limiar dos gêneros 

 

 

 

 

Ficção é como uma teia de aranha ligada à vida nos quatro cantos. 

(Virgínia Woolf) 
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2.Narrativas do Eu: breves considerações sobre o gênero autobiográfico 

 

 As formas biográficas e autobiográficas existem desde a antiguidade, como as cartas 

de Sêneca, o livro autobiográfico de Marco Aurélio e as Confissões e outras obras 

autobiográficas de Santo Agostinho. Mikhail Bakhtin (1998) comenta que na antiga Grécia 

havia dois tipos importantes de autobiografias, os quais influenciaram não apenas no 

desenvolvimento da biografia e autobiografia europeias como também no desenvolvimento 

do romance. Um desses tipos era denominado de platônico, tendo em vista que se 

manifestou de forma nítida nas obras de Platão, notadamente em A apologia de Sócrates e 

em Fédon. Esse tipo de autobiografia está ligado às formas rígidas de metamorfose 

mitológica e tem como intuito o autoconhecimento.  

O segundo tipo é a biografia e a autobiografia retóricas; na base desse tipo grego 

encontra-se o enkomion, o discurso civil, fúnebre e laudatório, o qual substituiu o antigo 

lamento. Segundo Bakhtin, esses tipos clássicos de autobiografia e de biografia não eram 

de caráter livresco, alheios aos acontecimentos sociopolíticos e concretos, pelo contrário, 

eles eram determinados exatamente por esses acontecimentos: “É justamente nas condições 

desse cronotopo real que se revela (se publica) a sua vida ou a dos outros, que se 

especificam as facetas da figura do homem e da sua vida, que se dão esclarecimentos 

definitivos a respeito delas” (BAKHTIN, 1998, p.251). 

Nos séculos I e II, a escrita de si se apresenta sob duas formas: existiam os cadernos 

individuais nos quais se anotavam citações, reflexões, fragmentos de obras etc., se 

constituindo num material para ler e reler, meditar e conversar consigo mesmo e com os 

outros, posteriormente. Esses cadernos eram chamados de Hupomnêmata e eram muito 

parecido com o diário, essa forma tinha como objetivo recolher o logos fragmentário 

transmitido pelo ensino e fazer dele um meio para constituir uma relação consigo mesmo 

(Klinger, 2012). 

A outra forma também permitia o exercício pessoal: era a correspondência. Esta 

pode ser definida como um texto destinado ao outro e que, ao mesmo tempo, opera também 

uma abertura ao outro sobre si mesmo, conforme aclara Diana Kilnger: 
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Quanto à correspondência, embora seja um texto por definição destinado a 

outro, também permite o exercício pessoal. A carta que é enviada para 

ajudar ou aconselhar seu correspondente constitui para aquele que a 

escreve uma espécie de treino, desempenha o papel de um princípio de 

reativação: conselhos dados aos outros são uma forma de preparar a si 

próprio para uma eventualidade semelhante. Mas a carta é alguma coisa a 

mais que um adestramento de si mesmo pela escrita: ela torna o escritor 

“presente” para aquele a quem envia. Escrever é se “mostrar”, se expor. 

De maneira que a carta, que trabalha para a subjetivação do discurso, 

constitui ao mesmo tempo uma objetivação da alma. Ela é uma maneira 

de oferecer ao olhar do outro: ao mesmo tempo opera uma introspecção e 

uma abertura ao outro sobre si mesmo (KLINGER, 2012, p.24). 

 

Ainda de acordo com Klinger (2012), os hupnomnêmata e a correspondência 

mostram que, para os gregos, o “cuidado de si” configura um dos fundamentos da arte de 

viver; no entanto, nossa tradição filosófica ocidental esqueceu tal princípio em função do 

“conhecer-te a ti mesmo”. Este tornou-se um dos elementos centrais do ascetismo cristão 

como forma pela qual o individuo passa a renunciar ao mundo e a desapegar dos prazeres 

mundanos. Ao promover a separação do mundo celestial do terreno, o cristianismo constrói 

outra concepção de subjetividade, fundamentada na renúncia, tendo em vista que é pela 

renúncia “que a subjetividade se forja em face de um deus impessoal e onipotente” 

(KLINGER, 2012, p.25). Assim, as Confissões de Santo Agostinho, obra considerada uma 

das pioneiras no gênero autobiográfico, derivam justamente desse dogma de apresentar a 

Deus todas as ações, pensamentos e intentos da alma. 

Apesar de tais formas de “escrita de si” existirem desde a antiguidade, o termo 

autobiografia (a autobiografia como gênero literário) entra em uso somente por volta de 

1800, no período da ascensão burguesa, na Inglaterra. Conforme assinala a etimologia da 

palavra, significa biografia (história de uma vida) organizada pelo próprio autor, ou seja, 

são episódios da vida escritos por quem os vivenciou. Narrar a própria vida é, deste modo, 

um exercício concomitante de autoconsciência e de distanciamento que faz com que o 

narrador-protagonista, numa espécie de reflexão interna, seja também expectador de si 

mesmo. 

Diana Klinger comenta ainda sobre dois momentos de destaque da escrita de si. O 

primeiro momento é no fim do século XIX, quando “o avanço da cultura midiática de fim 

de século oferece um cenário privilegiado para a afirmação desta tendência” (2012, p.18). 
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O segundo momento é o período pós-ditadura militar nos países do Cone Sul, nas décadas 

de 70 e de 80: 

Nesse contexto aparecem inúmeros relatos memorialistas das experiências 

dos jovens políticos ou dos exilados, romance-reportagem ou romance-

depoimento, testemunhos autobiográficos que, de alguma maneira, podem 

ser considerados como testemunhos de uma geração (Santiago, 1988, p.35 

apud KLINGER, 2012, p.20). 

É importante comentar que Klinger deixa bastante clara a diferença apresentada pela 

escrita autobiográfica nesses dois momentos: no século XIX, tal escrita estava a serviço dos 

valores de classe e tendiam a apresentar uma visão conservadora da sociedade. 

Diferentemente, nos anos da pós-ditadura, a escrita de si “funciona como testemunho e 

legado de uma geração que precisamente teve um projeto de mudança de valores” (Idem 

Ibidem, p.21). 

Outro aspecto importante desse tipo de escrita é que, a princípio, “[...] não favorece 

um deslocamento entre discurso. Sua destinação natural seria a de documento histórico e 

auxiliar. Mas, já ao surgir, a autobiografia é acompanhada da desconfiança do historiador 

quanto a sua fidedignidade” (LIMA, 2006, p.351). Isso ocorre porque, ao distanciar-se das 

suas vivências, o autor da autobiografia lança um olhar diferente para o passado, um olhar 

que, mais do que o simples exercício de relembrar, tende a reconstruir sua história. Nesse 

processo, novos elementos acabam surgindo, enquanto outros desaparecem e, sendo assim, 

há uma instauração de uma nova realidade. 

 Desse modo, “[...] a fronteira entre “fato” autobiográfico e ficção “subjetivamente” 

verdadeira é bastante tênue, podendo o grau de “fingimento” de determinados textos ser tão 

variável que torna difícil a diferenciação entre uma autobiografia autêntica e uma 

composição romanceada” (MIRANDA, 1992, p.33). Contribui para essa fronteira tênue, o 

fato de que a autobiografia tenha se apropriado de diferentes procedimentos formais 

pertencentes a outros gêneros ao longo dos anos, assimilando técnicas e procedimentos 

estilísticos que são próprios dos textos ficcionais, conforme também explana Wander Melo 

Miranda: 

: 
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Quando o romance realista, por exemplo, passou a usar o narrador 

personagem em primeira pessoa, tal recurso não foi mais suficiente para 

distinguir autobiografia e ficção. Mesmo no caso da noção de nome 

próprio, que passa servir ara distingui-las, deve-se levar em conta que uma 

sociedade identifica seus membros atribuindo-lhes diversos títulos e 

papeis funcionais, sendo que muitas vezes o autobiografo se utiliza dessas 

etiquetas de identificação nele colocadas (MIRANDA, 1992, p.32). 

 

Nessa direção, o teórico francês Philippe Lejeune questiona se seria possível chegar 

a uma definição desse gênero, pois constantemente, na tentativa de defini-lo, deparou-se 

com discussões clássicas provocadas por tal gênero como as relações entre autobiografia e 

a biografia e/ou entre aquela e o romance. Tais discussões se constituem em “problemas 

irritantes pela repetição dos argumentos, pela imprecisão do vocabulário utilizado e pela 

confusão de problemáticas tomadas de empréstimos a campos sem comunicação entre si” 

(LEJEUNE, 2008, p.13). 

 Depreende-se, então, que há uma enorme dificuldade de se encontrar uma forma 

padrão para os registros autobiográficos, uma vez que as possibilidades de escrita para tais 

registros são inúmeras e não raro eles se situam no limite de outros textos. Mesmo assim, 

Philippe Lejeune procura aclarar os próprios termos da problemática do gênero e coloca-se 

na posição do leitor, pois, tendo em vista que nossa leitura é o que os faz funcionar, o 

crítico tem a possibilidade maior de apreender de forma mais clara as diferenças de 

funcionamentos dos escritos autobiográficos.  

A partir de uma série de oposições entre diversos escritos submetidos à análise, o 

referido teórico chega à seguinte definição: “Narrativa retrospectiva em prosa que uma 

pessoa real faz da sua própria existência, quando focaliza sua história individual, em 

particular a história da sua personalidade” (LEJEUNE, 2008, p.14). Assim sendo, a 

autobiografia é um romance cujo autor corresponde ao narrador-protagonista e cujo enredo 

é uma série de experiências reais do autor, ao longo da sua vida, bem como a visão de si 

mesmo e da sociedade em que se insere.  

Não fosse por essas coincidências, esse tipo de narrativa seria ficcional. Nesse 

sentido, é equivocado afirmar que o texto autobiográfico se opõe ao texto ficcional porque 

aquele está embasado na realidade enquanto este se limita a narrar um mundo inventado. 
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Todo texto, seja ficcional ou auto(biográfico) traz, de alguma forma, referências do mundo 

real. Assim: 

Em oposição a todas as formas de ficção, a biografia e a autobiografia são 

textos referenciais: exatamente como o discurso científico ou histórico, 

eles se propõem a fornecer informações a respeito de uma “realidade” 

externa ao texto e a se submeter portanto a uma prova de verificação. Seu 

objetivo não é apenas a simples verossimilhança, mas a semelhança com o 

verdadeiro (LEJEUNE, 2008, p.36). 

 

Para melhor identificarmos um texto autobiográfico, há alguns traços, segundo 

Lejeune, pertencentes a quatro categorias que fazem com que possamos classificar 

determinado texto (verbal) como sendo autobiográfico. Em relação, por exemplo, à forma 

da linguagem, os textos autobiográficos se apresentam em narrativa; quanto ao assunto 

tratado é a história de uma personalidade, a vida individual. No que diz respeito à situação 

do autor, a identidade deste (cujo nome remete sempre a uma pessoa real) corresponde, 

sempre, ao do narrador, e a quarta e última categoria é a situação do narrador que deve, 

primeiramente, ter sua identidade correspondida a do personagem principal (narração me 

primeira pessoa) e, no que diz respeito à perspectiva da narrativa, deve ser, especialmente, 

retrospectiva.     

 Os textos que não preenchem todas as propriedades expostas no parágrafo acima 

foram categorizados por Phiplipe Lejeune como “vizinhos da autobiografia”. Fazem parte 

de tal categoria: as memórias, a biografia, o romance pessoal e o diário. Podemos 

acrescentar ainda como modalidades vizinhas da autobiografia, os poemas de cunho 

confessional e as cartas. Essas quatro categorias apresentadas por ele, é importante frisar, 

não são tão rigorosas, pois, algumas condições podem não ser completamente preenchidas. 

Nas palavras do teórico: 

O texto deve ser principalmente uma narrativa, mas sabe-se a importância 

do discurso na narração autobiográfica; a perspectiva, principalmente 

retrospectiva: isto não exclui nem sessões de auto-retrato, nem diário da 

obra ou do presente contemporâneo da redação, nem construções 

temporais muito complexas; o assunto deve ser principalmente a vida 

individual, a gênese da personalidade: mas a crônica e a história social ou 

política podem também ocupar um certo espaço. Trata-se de uma questão 

de proporção ou, antes, de hierarquia: estabelecem-se naturalmente 

transições com os outros gêneros da literatura íntima (memórias, diário, 
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ensaio) e uma certa latitude é dada ao classificador no exame de casos 

particulares (LEJEUNE, 2008, p.15). 

Podemos depreender da citação acima que, apesar de haver alguns quesitos 

imprescindíveis no que diz respeito à classificação de textos autobiográficos – como, por 

exemplo, a narrativa retrospectiva e a abordagem da vida individual –, não se tem algo 

fechado e imutável. Assim, as modalidades autobiográficas podem ser adulterado a partir 

da abordagem de outros assuntos e/ou mesmo de características formais e estilísticas mais 

comuns a outros gêneros. A questão da narração em primeira pessoa, por exemplo, não é 

uma regra essencial do texto autobiográfico: “Existem autobiografias nas quais parte do 

texto designa o personagem principal através da terceira pessoa, ao passo que, no resto do 

texto, o narrados e o personagem principal se confundem na primeira pessoa [...]” (Idem 

Ibidem, p.17). 

Outro conceito importante na discussão sobre a autobiografia feita por Philippe 

Lejeune é a questão do pacto autobiográfico, ou seja, o contrato entre o autor e o leitor, 

realizado de forma explícita ou implícita, que vai determinar o modo de leitura de um texto. 

Trata-se de um discurso dirigido ao leitor, cujo intuito é estabelecer um contrato de leitura 

baseado, sobretudo, na afirmação de identificação entre autor, narrador e personagem, 

remetendo ao nome do autor na capa do livro. Conforme elucida Wander Melo Miranda 

(1992): 

A questão da autobiografia não se coloca, para Lejeune, como uma 

relação estabelecida entre eventos extratextuais e sua transcrição 

“verídica” pelo texto, nem pela análise no nível global da publicação, do 

contrato implícito ou explicito do autor com o leitor, o qual determina o 

modo de leitura do texto e engendra os efeitos que, atribuídos a ele, 

parecem defini-lo como uma autobiografia. Esta é considerada um modo 

de leitura, um efeito contratual historicamente variável, tendo-se em vista 

a posição do leitor e não o interior do texto ou os cânones de um gênero 

(MIRANDA, 1992, p.30). 

 A identificação entre o autor, narrador e personagem é feita através do uso do nome 

próprio e pode ser estabelecida de diferentes maneiras, “mas todas elas manifestam a 

intenção de honrar sua assinatura” (LEJEUNE, 1998, p.26). Há uma maneira explícita que 

é quando o narrador-personagem da narrativa possui o mesmo nome do autor da obra 

(impresso na capa do livro). As outras duas maneiras de afirmar tal identificação ocorrem 

de modo implícito: a primeira delas é quando a personagem não tem nome na narrativa, 
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mas o autor dá indícios de identificação com narrador-personagem, através de títulos, 

prefácios etc., remetendo ao nome desse autor assinado na capa do livro; a segunda é 

quando o autor deixa rastros, ao longo de sua narrativa, como menção à sua profissão, 

nome do pai e da mãe ou até mesmo uma passagem rápida, na qual seu nome próprio 

aparece.  

 

2.A configuração do diário íntimo 

 

O diário literário é o gênero da modernidade que 

lhe é mais característico, aquele que não existia 

antes dela e que pode representa-la melhor do 

que qualquer outro justamente por causa de sua 

fragmentação e falta de sistema. (Andrés 

Trapiello) 

De uma forma ampla, o gênero diário – do latim diarius, ração diária; em grego, 

efemérides, que vem de hemera e significa o dia; no francês Journal intime8; em alemão, 

tagebuch; em italiano e em espanhol, diario – é definido no Dicionário de termos literários 

(MOISÉS, 2004, p.21) como um relato de eventos ocorridos durante as vinte e quatro horas 

do dia. Já o teórico Philippe Lejeune (2008) define tal gênero da seguinte forma: 

 

O diário é uma serie de vestígios. Ele pressupõe a intenção de balizar o 

tempo através de uma sequencia de referencias. O vestígio único terá uma 

função diferente: não a de acompanhar o fluxo de tempo, mas a de fixa-lo 

em um momento-origem. O vestígio único será não um diário, mas um 

memorial [...] (LEJEUNE, 2008, p.260). 

A definição de Lejeune, como podemos conferir na transcrição acima, consiste em 

diferenciar o diário do memorial: enquanto este é um vestígio, aquele é uma série de 

vestígios. Com relação à prática de se escrever um diário, de acordo com Massaud Moisés 

(2004) começa no final do século XVIII e torna-se, para o sujeito que escreve, uma forma 

de acompanhar um momento da vida. Ainda de acordo com Moisés (2004), tudo pode ser 

matéria de interesse para os diaristas, dentre os quais, os mais comuns são: os episódios 

políticos, relatos de viagens e motivos intimistas. Desse modo, as principais modalidades 

do gênero são o diário político, o diário de viagem e o diário íntimo. Aqui nos deteremos 
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apenas no diário íntimo, uma vez que um dos nossos objetos de análise literária é o Diário 

do último ano, de Florbela Espanca. Nesse caso, o diário pode ser visto como uma 

“complementação da obra central” (poética e em prosa) da escritora. 

Conforme já mencionamos, na quarta e última parte de sua pesquisa, Lejeune 

dedica-se a estudos sobre os diários e blogs. Nos quatro primeiros ensaios, o crítico traça 

um perfil dos diaristas franceses na contemporaneidade, faz uma reflexão sobre a função e 

importância de se registrar fatos em um diário, além de nos apresentar características 

constituintes desse tipo de escrita e de nos fornecer uma definição para o gênero. De acordo 

com a análise de uma pesquisa realizada pelo ministério da cultura francesa, o número de 

pessoas que cultivam um diário é maior entre os adolescentes de idade entre 15 e 19 anos e 

é, sobretudo, cultivado pelas mulheres, principalmente na fase da adolescência. A paixão 

das meninas pelo diário pode ser explicada pela própria subordinação histórica, uma vez 

que, desde o século XIX, elas eram instigadas a cultivar um diário, na maioria das vezes 

sob a inspeção dos educadores. 

 Outro fato relevante para a manutenção de um diário é a questão social; o diário é 

mais comum entre pessoas instruídas ou que moram em cidades, conforme explana 

Lejeune: 

 
Escrever e publicar a narrativa da própria vida foi por muito tempo, e 

ainda continua sendo, em grande medida, um privilégio reservado aos 

membros das classes dominantes. O “silencio” das outras classes parece 

totalmente natural: a autobiografia não faz parte da cultura dos pobres 

(LEJEUNE, 2008, p.113). 

Então, há uma ligação entre a manutenção do diário e o grau de escolaridade dos 

jovens. O teórico francês, ainda nesse capítulo sobre diários e blogs, formula a hipótese de 

que, embora só se tenha registros do número de pessoas adeptas à escrita de um diário a 

partir do ano de 1988, se cultivam mais diários na atualidade do que no século XIX. Em 

relação à forma, o crítico francês nos oferece subsídios necessários para identificarmos 

como se estrutura tradicionalmente esse gênero textual. É justamente essa a maior 

                                                                                                                                                                                     
8 Usa-se “intime” para se diferenciar da imprensa quotidiana. 
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contribuição desses ensaios para o nosso estudo, pois, faz-se necessário, primeiramente, 

conhecer a estrutura desse gênero para podermos analisar o diário florbeliano (texto 

híbrido), seja em seus aspectos formais, seja nos seus aspectos conteudísticos. 

De acordo também com tal teórico, o diário íntimo é “quase sempre uma escritura 

manuscrita, pela própria pessoa, com tudo que ela tem de individualizante”, além de ser 

uma escrita quotidiana, uma série de vestígios datados, que sempre implica a intenção de 

demarcar o tempo através de uma teia de referências, exercendo variadas funções, entre as 

quais, a de preservar a memória de seu autor, desabafar, conhecer-se, pensar/refletir sobre a 

própria vida, entre outras. Assim, Lejeune chega à seguinte conclusão: 

 

O diário é simplesmente humano. Tem sua força e suas fraquezas. E as 

formas que assume, as funções que preenche são tão variadas que é bem 

difícil trata-lo como um todo. Um dos objetivos desse livro é acabar com 

os preconceitos, que se baseiam muitas vezes  em um conhecimento 

livresco, pouco extenso, e, as vezes,  em inquietações provocadas em cada 

um de nos por sua própria interioridade e pelo vertiginoso escoamento do 

tempo (LEJEUNE, 2008, p.267). 

Ainda com a finalidade de contribuir para que possamos identificar um diário 

íntimo, o teórico francês menciona vários traços comuns na estrutura desse gênero. Uma 

das características mais marcantes do diário é o registro das datas acima das anotações, o 

que nos direciona a confiar na veridicidade dos acontecimentos narrados. Nesse sentido, a 

data é a base do diário, por isso, o primeiro gesto do diarista é anotá-la acima do que vai 

escrever; um diário sem data é apenas uma caderneta: 

Chamamos “entrada” ou “registro” o que está escrito sob uma mesma 

data. Um diário sem data, a rigor, não passa de uma simples caderneta. A 

datação pode ser mais ou menos precisa ou espaçada, mas é capital. Uma 

entrada de diário é o que foi escrito num certo momento, na mais absoluta 

ignorância quanto ao futuro, e cujo conteúdo não foi com certeza 

modificado. Um diário mais tarde modificado ou podado talvez ganhe 

algum valor literário, mas terá perdido o essencial: a autenticidade do 

momento (LEJEUNE, 2008, p.260). 
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 Assim, o registro ou entrada (o que está escrito sob uma mesma data) representa 

aquele momento. A exemplo segue a transcrição de uma nota do Diário de Marie 

Bashkirtseff9: 

Terça-feira, 09 de agosto. – Estive esta manha no consultório do meu 

médico; é a terceira vez em quinze dias. Faz-me voltar só para receber um 

Luís, de cada vez, pois o tratamento a seguir é sempre o mesmo. 

Francamente é de enlouquecer. Em mil casos, só se verifica [...] 

(BASHKIRTSEFF, 1943, p.280). 

Marie às vezes registra o dia da semana seguido da data do mês, conforme mostra o 

exemplo acima, às vezes somente a data do mês e, em algumas anotações, ela registra 

apenas o mês de referência, mas sempre há uma indicação temporal. Em Corpus escritos 

(1992), Wander Melo Miranda, corroborando com o pensamento de Lejeune, afirma que o 

pacto do diarista é o de respeitar o calendário e submeter-se a ele, assim: 

Há uma possibilidade maior de exatidão, de precisão e de fidelidade à 

experiência real no diário, justamente pela menor separação temporal 

entre o evento e o seu registro, o que é mais difícil de ser atingido pela 

autobiografia, em razão do caráter seletivo da memória, que modifica, 

filtra e hierarquiza a lembrança (MIRANDA,1992, p.34). 

 Então, conforme o pensamento de Miranda, o diário parece estar mais próximo da 

revelação das vivências, da fidelidade dos acontecimentos narrados do que qualquer outro 

texto de cunho autobiográfico. Isso pode ser observado no trecho do diário de Marie, no 

qual ela faz uma anotação sobre uma consulta médica realizada exatamente na manhã do 

dia registrado no diário, o que facilita a fidedignidade da anotação, pois o escrito está 

arraigado no cotidiano. 

 Duas características reforçam o pressuposto de Wander Melo Miranda: uma delas é 

a função de preservar a memória, pois quem mantém o diário o faz com a finalidade 

                                                            
9 Nascida na Ucrânia, em 1858, foi artista plástica e pioneira no ativismo pelos direitos das mulheres artistas 

e, consequentemente, na luta contra a permanência da condição de submissão em que elas viviam. Começou a 

escrever um diário aos treze anos de idade. Tal diário, juntamente com suas cartas, a ajudaram no 

reconhecimento como pioneira na luta pela consciência de uma nova condição e posição para as mulheres. 

 



 

45 

primeira de poder, no futuro, reencontrar os elementos do passado. Outra característica é a 

não intencionalidade literária: tendo em vista que escrever um diário íntimo é uma 

atividade discreta, feita longe do olhar dos outros10, de modo que há uma correspondência 

entre o emissor e o receptor (por isso “escrita de si”). Assim, se o autor de um diário o 

escreve com o intuito de preservar sua intimidade, pode-se afirmar que, pelo menos, a 

princípio, o diário é um gênero sem pretensões literárias e, portanto, com menor 

probabilidade de ser ficcionalizado. Philippe Lejeune (2008) reforça essa questão da não 

intencionalidade literária com a seguinte afirmação: 

 

Qualquer um se sente autorizado a manejar a língua como quiser, escrever 

sem medo de cometer erros. Pode-se escolher as regras do jogo. Ter 

vários cadernos. Misturar os gêneros. Fazer de seu diário, ao mesmo 

tempo, o observatório da vida e o ponto de encontro de seus escritos. Um 

diário raramente é corrigido e, no entanto, tem-se a impressão de 

progredir. O diarista não tem a vaidade de se acreditar escritor, mas 

encontra em seus escritos a doçura de existir nas palavras e a esperança de 

deixar um vestígio (Idem Ibidem, p.264-265). 

Em contrapartida, grande parte das modalidades autobiográficas é propícia à quebra 

da fidelidade das experiências vividas, uma vez que combina todo o tempo o relato de tais 

experiências e a imaginação, conforme adverte Wander Melo Miranda: 

 

A autobiografia, mesmo se limitada a uma pura narração é sempre uma 

auto-interpretação, sendo o estilo o índice não só da relação entre aquele 

que escreve e seu próprio passado, mas também o do projeto de uma 

maneira de dar-se a conhecer ao outro, o que não impede o risco 

permanente do deslizamento da autobiografia para o campo ficcional, o 

seu revestir-se da mais livre invenção. Apesar do aval da sinceridade, o 

conteúdo da narração autobiográfica pode perder-se na ficção, sem que 

nenhuma marca decisiva revele, de modo absoluto, essa passagem 

[...](MIRANDA, 1994, p.30). 

  

 O distanciamento entre o tempo da escrita e o tempo das lembranças narradas é um 

fator que auxilia no “deslizamento da autobiografia para o campo ficcional”, motivo da 

dificuldade de definir o gênero autobiográfico conforme expõe Lejeune. Observaremos tal 

                                                            
10 Embora a intimidade alheia sempre desperte curiosidade no indivíduo e é comum sentirmos vontade de ler 

o diário íntimo de um outro. 
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deslizamento em um trecho retirado de Infância, livro de memórias do escritor alagoano 

Graciliano Ramos: 

Naquele tempo a escuridão se ia dissipando, vagarosa. Acordei, reuni 

pedaços de pessoas e de coisas, pedaços de mim mesmo que boiavam no 

passado confuso, articulei tudo, criei o meu pequeno mundo incongruente. 

Às vezes as peças se deslocavam – e surgiam estranhas mudanças. Os 

objetos se tornavam irreconhecíveis, e a humanidade, feita de indivíduos 

que me atormentavam e indivíduos que não me atormentavam, perdia os 

característicos (RAMOS, 2008, p.21-22). 

 Conforme o próprio Graciliano, o passado que ele se põe a narrar é confuso porque 

as recordações não são totalmente nítidas: foram embaçadas, em sua mente, pelo tempo. O 

que ficaram são fragmentos de lembranças – “pedaços de pessoas e de coisas, pedaços de 

mim mesmo...” – resgatados pelo escritor para elaborar seu livro de memórias. Aos 

fragmentos das lembranças, junta-se a invenção, como é comum entre os escritores de 

autobiografias. Como resultado, temos uma escrita caracterizada pelo entrecruzamento do 

ficcional e do referencial, de modo que “a realidade é muitas vezes uma base, a partir da 

qual a imaginação preenche vazios e cria relevos que tornam a narrativa algo belo e 

artístico devido ao equilíbrio formal das suas estruturas e de sua expressão” (FONSECA, 

2005, p.76). 

Dessa forma, enquanto todas as outras modalidades autobiográficas se apresentam 

como textos de configuração mista, o diário, conforme nossos teóricos sugerem, se 

apresenta mais fiel aos acontecimentos narrados pela menor distância existente entre o fato 

vivenciado e o registro escrito: “Pelo seu ritmo cotidiano. O diário se cola mais que outros 

a vida, ele não se alimenta da memória, mas a constitui, escrito a partir do presente, do 

instantâneo e do fragmentário” (CASTELLANI, 2005, p.16). Nesse sentido, o tempo do 

diário – o tempo presente – é um elemento crucial para o julgamento de tais teóricos, uma 

vez que o autor do diário ao registrar fatos atuais não corre o risco de perder-se no labirinto 

das lembranças, como é recorrente nas demais modalidades. 

Outro traço característico do diário é que se trata de uma atividade passageira e\ou 

irregular. Geralmente, conforme nos esclarece Lejeune (2008), o diário é mantido durante 
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uma crise, uma viagem ou durante uma fase da vida. Raramente, as pessoas se obrigam a 

manter um diário por um período muito extenso. 

Assim, a fim de melhor compreendermos a estrutura e o funcionamento de um 

diário íntimo tradicional, foram citadas aqui algumas particularidades, tais quais: o registro 

da data antes da anotação, a não intencionalidade literária e o fato de que este gênero, 

normalmente, não é mantido por muito tempo nem de forma regular, além de ser a 

modalidade autobiográfica mais próxima da veracidade e menos propícia à recorrência da 

invenção. Para Junqueira, o diário é “[...] um gênero de escrita supostamente mais propício 

às confissões, às revelações de um sujeito que se quer identificar, conhecer-se a si próprio 

e, quiçá, dar-se a conhecer-se aos outros” (2003, p.109). 

 Tal conhecimento é de fundamental importância, pois é tomando por base essas 

particularidades que será possível observar, no segundo capítulo, que o diário de Florbela 

apresenta uma quebra com a natureza puramente autobiográfica do diário convencional, a 

começar pelo fato de a escritora se desviar, em alguns registros, do tempo presente, 

possibilitando o desvio também da fidelidade dos fatos narrados.  

 

3. Sobre a origem e a composição do gênero conto  

 

A literatura é definida por Luiz Costa Lima (2006) como um discurso que, centrado 

no presente da escrita, rompe as amarras da referencialidade. É interessante começarmos 

este tópico com tal definição, uma vez que a nossa proposta é fazermos um diálogo 

intertextual entre textos de caráter ficcionais e textos de natureza autobiográfica, ambos de 

Florbela Espanca. Romper com as amarras não quer dizer que a literatura deixe de trazer 

referências do mundo real e sim que ela não precisa ser fiel a tais referências. O texto 

literário não tem necessidade de apresentar dados para comprovar que o que está sendo dito 

é verdade ou não, não por incompetência, mas porque ele não tem esse tipo de 

compromisso e é de sua natureza implicitar dados do tempo e do espaço, do real e do irreal.  
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O texto literário pode se manifestar de várias formas, por isso, desde a antiguidade, 

procurou-se categorizar esses textos. Desse modo, existe uma divisão clássica feita pelos 

filósofos Platão e Aristóteles das obras literárias em três gêneros: narrativo, lírico e 

dramático. Tais gêneros literários reúnem várias outras categorias menores, as quais podem 

ser chamadas simplesmente de subgêneros ou de gêneros textuais. Dentro da narrativa, os 

principais gêneros textuais literários são a novela, o romance, a crônica e o conto; é sobre 

este que vamos nos deter a seguir. 

 O conto – do latim compitus, cálculo, conta ou contus e do grego, kóntos 

(extremidade de lanças) ou commentus (invenção, ficção) – é de origem desconhecida e 

está presente desde a antiguidade, aparecendo na Bíblia cristã nos episódios de Salomé, de 

Judith, de Ruth, na Parábola do filho pródigo dentre outros; na antiguidade clássica, o 

conto aparece em alguns trechos da Odisseia, de Homero, e nas Metamorfoses, de Ovídio. 

Mas é do Oriente que vêm as espécies mais fidedignas à constituição de conto que temos 

hoje. Podemos citar como exemplo os textos As mil e uma noites, Ali Babá e os quarenta 

ladrões, Simbad e Aladim e a lâmpada mágica. De acordo com Ricardo Piglia: “O conto é 

construído para revelar artificialmente o que estava oculto. Reproduz a busca sempre renovada de 

uma experiência única que nos permite ver, sob a superfície opaca da vida, uma verdade secreta” 

(PIGLIA, 2004, p.94). 

  Na Idade Média, o vocábulo conto significou, inicialmente, enumeração de 

objetos, passando depois a designar resenha ou descrição de acontecimentos, relato de 

coisas verdadeiras, enumeração de acontecimentos, narrativa. De estrutura diferenciada, o 

conto, a partir do século XVI, passa a dividir terreno com a novela, mas com conotação 

específica. No século XVIII, a palavra, finalmente, adquire sentido próprio, 

contemporaneamente ao surgimento de Gonçalo Fernandes Trancoso, o primeiro contista 

do nosso idioma. Pouco tempo depois, a primeira teoria do conto em vernáculo é esboçada 

por Francisco Rodrigues Lobo.  

A partir de então, o conto não perde mais sua denotação literária, no entanto, 

constantemente, se faz uma confusão entre conto, novela e romance por causa da conotação 
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pejorativa que o termo guardava, mesmo se tratando do conto literário. Empregava-se o 

vocábulo conto, no decorrer do movimento romântico, no sentido da narrativa popular, 

fantástica, inverossímil. Por esse motivo, os autores desse momento preferiram classificar 

de novela e romance suas narrativas e/ou recorrer a outros termos, como lendas, histórias 

etc. 

Somente nas últimas décadas do século XIX, com o advento do Realismo, o conto 

passa a ser cultivado amplamente, dando início a um processo de requintamento formal e se 

definindo, então, como gênero. A partir desse momento, despontam escritores de talento 

que, muitas vezes, se voltam notadamente para a produção de contos. Escritores como 

Maupassant, Edgar Allan Poe, Honoré de Balzac, Flaubert, Anton Tchecov, Jorge Luis 

Borges, Julio Córtazar dentre outros, e, na nossa língua, Machado de Assis, Eça de Queiroz 

e Alexandre Herculano são bons exemplos de cultivadores desse gênero nesse contexto.   

No século XX, o conto atinge o apogeu como forma erudita (ou literária) e têm-se 

agora várias tendências. Nomes como o de Virgínia Woolf, James Joyce, Osman Lins, 

Dalton Trevisan, Moacyr Scliar, Irene Lisboa, Caio Fernando Abreu, Murilo Rubião, entre 

tantos outros, exemplificam a diversidade e a veleidade experimentalista que o conto dessa 

época apresenta.  Atualmente, esse modelo de narrativa vem sendo cultivado por muitos 

ficcionistas que nele encontram a configuração ideal para expressar a rapidez com que tudo 

se modifica no mundo moderno. 

Ainda assim, na França, o gênero conto ainda tem pouco valor – embora se perceba 

um interesse crescente notadamente nos últimos anos tanto por escritores quanto por 

leitores. Os críticos se mantêm acumulando teorias e fazendo polêmicas acerca do romance 

e, em contrapartida, quase ninguém se interessa pela problemática do gênero conto, essa 

narrativa curta que, nas palavras de Júlio Cortázar (1974), é um gênero de difícil definição, 

esquivo nas suas múltiplas e antagônicas características e, em último aspecto, é secreto e 

voltado para si mesmo. Pode-se defini-lo como um gênero univalente por apresentar 

somente um drama, um só conflito, uma unidade dramática, uma só história e uma só ação, 

ou seja, possui uma única célula dramática.  
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Deste modo, apesar de se constituir apenas uma estrutura narrativa semelhante a de 

um romance e/ou de uma novela, apresentando enredo, personagens, tempo, espaço e 

narrador, uma das coisas que define o conto é o limite físico: na França, por exemplo, 

quando um conto ultrapassa as 20 páginas, já é considerado nouvelle – que é um gênero 

intermediário entre o romance e o conto. Portanto, tal gênero se caracteriza pela 

condensação de tempo e espaço, de maneira que o enredo pode dar-se numa sala, num 

cômodo; os pontos percorridos podem ser diversos, no entanto, a tônica dramática 

pertencerá a apenas um.  

Da mesma forma, a história (o enredo) transcorre, geralmente, em um curto período 

de tempo. Nesse gênero, não interessa falar sobre o passado nem sobre o futuro das 

personagens e, por isso, o conto transcorre num período de horas ou dias. É interessante 

transcrever aqui a analogia feita por Cortázar, o qual afirma que o conto está para a 

fotografia assim como o romance está para o cinema; tanto no conto como na fotografia há 

uma necessidade de se limitar determinada imagem e/ou um acontecimento (recorte de um 

fragmento da realidade) que seja significativo para o expectador, fixando em tal imagem 

determinados limites, “[...] de tal modo que ela atue como uma explosão que abra de par 

em par uma realidade muito mais ampla, como uma visão dinâmica que transcende 

espiritualmente o campo abrangido pela câmara” (CORTÁZAR, 1974, p.151). 

Ainda de acordo com a perspectiva de Cortázar, o conto literário, tal qual como 

conhecemos hoje, desenvolvido no século XIX, atravessou duas etapas evolutivas: uma 

dessas etapas é o conto tradicional (ou clássico) que pode ser identificado pela composição 

rigorosa de começo, meio e fim e pelo desfecho imprevisto, próximo da realidade concreta 

e histórica; já o conto moderno condensa o enredo no mínimo necessário, de modo que a 

rapidez permite resguardar o leitor de determinadas minúcias em benefício do ritmo da 

narrativa. Atualmente, temos os contos curtíssimos, denominados microcontos; estes 

podem ser constituídos, às vezes, por somente uma linha. 

O microconto do escritor guatemalteco Augusto Monterroso, com apenas uma frase, 

é considerado como marco inicial dessa nova modalidade de conto e foi publicado em 
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1959. No Brasil, a publicação do livro Ah, é? (1994) de Dalton Trevisan – o qual traz textos 

narrativos curtíssimos – é considerado, oficialmente, o marco dessa nova modalidade de 

narrativa, o que não quer dizer que outros escritores já não tivessem cultivado. Conforme 

aponta Samir Mesquita (2011), num artigo publicado na revista Carta Capital, há inúmeros 

textos dentro desse molde “escritos anteriormente, desde fábulas chinesas até alguns dos 

textos publicados entre os aforismos de Franz Kafka (por exemplo: “Uma gaiola saiu à 

procura de um pássaro”), que podemos considerar hoje como microcontos”. 

 Voltando ao conto moderno, outra peculiaridade dessa etapa é a busca da retratação 

de cenas intimistas, introspectivas; isso ocorre porque o narrador, assim como no romance 

moderno, tende a desaparecer. Assim, nas narrativas modernas, a contação de fatos 

objetivos com grandeza de detalhes vai sendo substituída por um modo de narrar 

fragmentado, numa tentativa cada vez maior de expressar a subjetividade, de modo que “a 

estória vem diretamente das mentes das personagens à medida que lá deixam suas marcas” 

(FRIDMAN, 2002, p.177). 

 De acordo com Ricardo Piglia (2004, p.91), “o conto é um relato que encerra um 

relato secreto”. Assim, tanto no conto tradicional quanto no moderno há duas histórias, 

sendo que uma delas é secreta. Isso dá origem à segunda tese formulada por esse crítico, 

que é a seguinte: “a história secreta é a chave da forma do conto e de seus variantes” (2004, 

p.91). A grande diferença reside no fato de o conto clássico contar uma história anunciando 

a outra, enquanto a versão moderna do conto narra duas histórias como se fosse uma só. 

 Em relação às personagens, o conto possui também um número reduzido; em geral, 

as personagens que participam de forma direta do conflito são duas ou três e, quando 

acontece da população crescer no enredo, tornam-se indispensável os papéis secundários 

desempenhados pelos figurantes. Em relação às personagens principais de um conto, 

Massaud Moisés (2004, p.88-89) comenta o seguinte: “sistematicamente estáticas, planas, 

as mais das vezes as personagens centrais não exibem maior complexidade de caráter, e 

apenas se nos revelam no ‘momento privilegiado’ de sua evolução”.  
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 Deste modo, compreendemos que, comumente, as personagens dos contos são 

planas11. Estas, ora chamadas de tipos, ora de caricaturas, eram batizadas no século XVII de 

“humours”, no sentido de índole ou de temperamento; são construídas, em sua forma mais 

pura, em torno de uma ideia ou qualidade simples, trata-se de “entes inalteráveis pela razão 

de não terem sido modificadas pelas circunstâncias” (FORSTER, 2005, p.92).  

A esse respeito, podemos citar a personagem-protagonista Maria da Pureza do conto 

“As orações de Sóror Maria da Pureza”12, a qual, de início, é descrita como uma jovem que 

abdica da vida depois que perde o noivo e vai viver num convento. Num dado momento, no 

ápice do conto, Mariazinha – que ficou muito tempo em silêncio, só a repetir o mesmo ato 

de se sentar num banquinho, onde ficava contemplando as folhas, sorrindo abismada –, 

começa a professar repetidamente as frases ditas pelo noivo como se fosse uma ladainha. 

As outras freiras veem tais frases como rezas, começaram a repeti-las também e a enxergar 

a jovem moça como uma santa.  

Tal personagem pode ser classificada, em concordância com o que Massaud Moisés 

afirma, como plana, por não apresentar complexidade e por ser construída em torno de uma 

única ideia e/ou atributo (uma espécie de obsessão por um morto); sua personalidade não 

reserva grandes surpresas e os atos repetitivos praticados por ela apenas confirmam a 

impressão de personagens estáticas. Mariazinha se caracteriza, principalmente, pelo culto 

ao noivo morto: a princípio, esperando-o no portão da sua casa, da mesma forma que fazia 

quando ele era vivo e, depois, quando está no convento, começa a repetir rezas que, na 

verdade, eram frases do noivo ditas a ela. Deste modo, tal personagem se mantém coerente 

no decorrer de todo o enredo, não é modificada pelas circunstâncias e é construída a partir 

de uma ideia fixa. 

Ainda levando em consideração a constituição das personagens nos contos 

florbelianos, observamos que a escritora criou algumas personagens “facilmente 

delimitáveis”, termo utilizado por Antonio Candido em A personagem de ficção (2009). 

                                                            
11 Atendendo à classificação de E, M Forster (2005), que divide as personagens entre planas e redondas. 
12 Conto de abertura de As máscaras do destino (2008). 
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Esse crítico define a personagem como a entidade fictícia que vivencia os fatos que compõe 

o enredo – “a personagem vive o enredo e as ideias e os torna vivos” (2009, p.54). Trata-se 

do elemento mais atuante e comunicativo da arte novelística moderna, mas que só adquire 

pleno sentido no contexto em que está inserida. 

O crítico fala sobre as duas classes de personagens definidas no século XVIII: as 

personagens de natureza e as personagens de costume. De acordo com essa categorização, 

as personagens de costume são aquelas apresentadas por meio de traços distintivos 

fortemente escolhidos e marcados; correspondem às personagens planas ou “tipo” e são 

dominadas “por uma característica invariável e desde logo revelada” (CANDIDO, 2009, 

p.62). É o caso da personagem Maria, do conto “As orações de Sóror Maria da pureza”, 

conforme já comentamos, e é também o caso da personagem Joaquim, de “O dominó 

preto”13, que tem o mesmo comportamento do início ao fim da narrativa: é um rapaz 

ingênuo, exageradamente trabalhador e marcado pela obsessão em se casar com Maria, 

conforme comprova as frases seguintes: “Havia já mais de oito anos que andava atrás dela” 

(ESPANCA, 2010, p.55), ou ainda, “Ele era um pobre diabo, mas queria-a, queria-a como 

sabem querer os rústicos das suas montanhas [...]" (Idem Ibidem, p.56). 

Já as personagens de natureza, diferentemente das personagens de costumes, não 

são imediatamente identificáveis, “são apresentadas, além dos traços superficiais, pelo seu 

modo íntimo de ser”, são, deste modo, mais complexas e “o autor precisa a cada mudança 

do seu modo de ser, lançar mão de uma caracterização diferente, geralmente analítica, 

pitoresca” (CANDIDO, 2009, p.62). Corresponde à personagem redonda ou esférica e pode 

ser exemplificada pela personagem Maria, também de “O dominó preto”, a qual se 

caracteriza pela ambiguidade em torno de sua personalidade, já que ela é vista por algumas 

pessoas como uma moça “perdida”, nada séria, envolvida com gente de teatro e, para 

Joaquim, ela é uma boa moça. 

   Além de apresentar, no decorrer na narrativa, atitudes surpreendentes: no 

comecinho fica claro que ela não quer nada com Joaquim, em seguida, ela marca um 

                                                            
13 Faz parte do livro de título homônimo. 



 

54 

encontro com o pobre caixeiro em plena terça-feira gorda de carnaval e, logo em seguida, 

sabermos que, na verdade, o encontro foi apenas uma brincadeira da moça. 

 Antonio Candido afirma ainda que a personagem de ficção vem se tornando um 

elemento caracterizado e composto de uma forma cada vez mais complexa dentro de um 

enredo cada vez mais simples, tecnicamente falando, como confirma o trecho transcrito 

abaixo: 

Deste ponto de vista, poderíamos dizer que a revolução sofrida pelo 

romance do século XVIII consistiu numa passagem do enredo complicado 

com personagem simples, para o enredo simples (coerente, uno) com 

personagem complicada (CANDIDO, 2009, p.60-61). 

Assim, ou ela é tratada como um ser íntegro e facilmente delimitável, marcado com 

certos traços que o caracterizam ou como um ser complicado, o qual não se esgota nos 

traços característicos e possuem certos poços profundos de onde podem jorrar a qualquer 

instante o desconhecido: 

 

Isto posto, podemos ir à frente e verificar que  a marcha do romance 

moderno (do século XVIII ao começo do século XX) foi no rumo de uma 

complicação crescente da psicologia das personagens, dentro da inevitável 

simplificação técnica imposta pela necessidade de caracterização. Ao 

fazer isto, nada mais fez do que desenvolver e explorar uma tendência 

constante do romance de todos os tempos, acentuada no período 

mencionado, isto é, tratar as personagens de dois modos principais: 1) 

como seres íntegros e facilmente delimitáveis, marcados duma vez por 

todas com certos traços que os caracterizam; 2) como seres complicados, 

que não se esgotam nos traços característicos, mas tem certos poços 

profundos, de onde pode jorrar a cada instante o desconhecido e o 

mistério (CANDIDO, 2009, p.60). 

Já no que diz respeito às temáticas que um conto pode abordar, pode ser qualquer 

um, dos mais banais, como o episódio corriqueiro da galinha de domingo no conto “Uma 

galinha”, de Clarice Lispector, aos temas fantásticos, como nos contos kafkianos e/ou de 

Murilo Rubião; não é a escolha do tema que fará o conto ter qualidade estética. Aliás, de 

acordo com Júlio Cortázar (1974), não há na literatura temas bons nem ruins, pois, o que 

importa de fato é a forma como o tema é abordado: “um conto é ruim quando é escrito sem 

essa tensão que se deve manifestar desde as primeiras palavras ou desde as primeiras 

cenas” (1974, p.152). Ainda segundo esse teórico, o contista trabalha com um material 
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classificado por ele de significativo: “Um conto é significativo quando quebra seus próprios 

limites com essa explosão de energia espiritual que ilumina bruscamente algo que vai muito 

além da pequena e às vezes miserável história que conta” (CORTÁZAR, 1974, p.153).  

Esse elemento significativo pode ser o que Ricardo Piglia em suas “Novas teses 

sobre o conto” (2004) nomeia de “final infinito” ou “final aberto”; nesse ensaio, Piglia se 

dedica a discorrer sobre os desfechos dos contos especificamente em Jorge Luis Borges14, 

todavia, podemos trazer, sem problemas, tal discussão para o nosso trabalho. De acordo 

com esse teórico, a grande artimanha do contista é um desfecho surpreendente para sua 

história, ambíguo, o qual aponte para outras possibilidades e que possa, possivelmente, 

gerar no leitor a vontade de escrever um outro final: “no fundo, a trama de um relato 

esconde sempre a esperança de uma epifania. Espera-se algo inesperado, e isso vale 

também para quem escreve a história” (PIGLIA, 2004, p.105). 

É exatamente um “final aberto” que pode fazer um determinado conto significativo. 

É o caso do conto clariceano “Uma galinha”. Este gira em torno da defesa da vida de uma 

“galinha de domingo”, logo após ela ter posto um ovo, o que a transforma na rainha da casa 

durante um bom tempo: 

 
Inconsciente da vida que lhe fora entregue, a galinha passou a morar com 

a família. A menina, de volta do colégio, jogava a pasta longe sem 

interromper a corrida para a cozinha. O pai de vez em quando ainda se 

lembrava: "E dizer que a obriguei a correr naquele estado!" A galinha 

tornara-se a rainha da casa. Todos, menos ela, o sabiam. Continuou entre 

a cozinha e o terraço dos fundos, usando suas duas capacidades: a de 

apatia e a do sobressalto (LISPECTOR, 1998, p.32). 

Havia, inclusive, a promessa da personagem-filha de que nunca mais comeria 

galinha naquela casa se a matassem. No entanto, “um dia mataram-na, comeram-na e 

passaram-se anos”. O final da história é surpreendente porque, após todos terem se 

sensibilizado pelo estado maternal da galinha e optado por salvá-la, não se espera que, um 

                                                            
14 Jorge Luis Borges (1899-1986) foi um escritor, poeta, tradutor, ensaísta e crítico literário argentino, que 

teve seu trabalho extensamente produzido e publicado nos Estados Unidos e na Europa. Sua obra literária 

destaca-se pela renovação da linguagem e pela abordagem de temáticas como religião, metafísica, sonhos, 

escritores fictícios e Deus, as quais contribuem para inseri-la na Literatura fantástica. 



 

56 

dia, acabem matando-a. Além disso, o “passaram-se anos” se assemelha a um final de 

contos de fadas, dando margem para um leitor imaginar o que teria acontecido nesse 

intervalo de tempo. 

  4. O hibridismo como um dos elementos constituintes dos textos literários da 

modernidade 

Iniciaremos a nossa discussão sobre o hibridismo dos gêneros discorrendo um 

pouco acerca de gênero, cuja primeira noção remonta a antiguidade grega: começa a ser 

definida na Poética, de Aristóteles, na qual ele especifica os gêneros (literários) épico e 

dramático. Depois, o gênero lírico é também incluído por críticos renascentistas e clássicos, 

tomando por base os postulados horacianos15. Nesse contexto, as noções sobre gêneros 

tendiam a especificar cada um deles e vincular cada obra a apenas um único gênero, 

considerando que cada obra era pura, pois, não apresentava traços de outros gêneros.  

Deste modo, adotou-se a tripartição dos gêneros entre lírico, épico e dramático. Tal 

delimitação persistiu até o movimento Barroco. Nessa época, começa-se a romper com a 

noção de gêneros puros e o hibridismo passa a ser cultivado. Entretanto, no neoclassicismo, 

com o retorno dos valores greco-romanos, a tripartição dos gêneros volta a predominar, 

sendo abolida novamente no Romantismo, quando surge a proposta de misturar os gêneros. 

Essa proposta é oficializada no prefácio de Cromwell de Victor Hugo16, cuja defesa gira em 

torno do drama romântico como uma nova forma dos tempos modernos, uma vez que 

supera o modelo clássico, preso a regras fixas. O prefácio aponta como procedimento 

artístico desse drama a mescla de gêneros e, consequentemente, a eliminação das fronteiras 

entre a comédia e a tragédia: 

De uma forma geral, o drama romântico – com o seu componente 

grotesco coexistindo com o sublime – deveria caracterizar-se, enquanto 

procedimento artístico, pela mistura de gêneros, só assim podendo realizar 

                                                            
15 Segundo nos informa Mayara Costa no artigo O hibridismo de gêneros na obra Terra natal de Ferreira 

Itajubá. 
16 Esse prefácio, além de ser tido uma teoria do drama romântico é também considerado como o manifesto do 

movimento romântico como um todo por trazer aspectos fundamentais característicos da arte romântica. 
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uma pintura total da realidade como busca de uma poesia completa. É a 

busca desta poesia completa – fruto da nova sensibilidade moderna e 

capaz de pintar a realidade como um todo complexo – que motiva Hugo a 

propor a destruição das teorias, das poéticas e dos sistemas (OLIVEIRA, 

2005, p.1). 

 

Conforme defende o próprio Victor Hugo, a hibridização é um componente 

caracterizador da sociedade moderna, a qual influencia diretamente na questão dos gêneros 

literários na modernidade. A partir de tal prefácio, considerado marco inicial da mistura de 

gêneros, passa-se, cada vez mais, a cultivar os gêneros híbridos. Originada do grego hybris, 

a palavra híbrido é o resultado de uma mistura que, segundo a visão grega, viola as leis 

naturais. Desse modo, quando determinado texto é híbrido significa que ele transgride uma 

composição tradicional.  

No campo da sociologia, o hibridismo (ou hibridização) está relacionado aos 

Estudos culturais, que tem Stuart Hall como um dos fundadores. Embora a terminologia 

hibridismo/hibridização, bem como os Estudos culturais, tenha origem recente – por volta 

da década de 70 –, o surgimento das culturas híbridas se dá quase que concomitante ao 

processo de modernização, iniciado com a Revolução industrial na Europa em meados do 

século XVIII, e podem ser conceituadas como culturas caracterizadas pela fusão entre as 

diferentes tradições culturais. 

 Nesse procedimento de fusão, há perdas e ganhos, pois o deslocamento da nossa 

cultura de origem provoca a diluição dos nossos vínculos com o lugar antropológico e, 

consequentemente, a incorporação de novos elementos à nossa identidade, que passa a ser 

outra: hibrida e transcultural. Compreende-se, desse modo, que a nossa sociedade se 

caracteriza, especialmente, pelo deslocamento do sujeito de seu lugar de mundo, seja na 

questão mítico-religiosa, seja na questão cultural e, principalmente, no que concerne à 

questão da identidade. Esse deslocamento resulta em um modo de vida marcado pela 

instabilidade, por paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e 

nacionalidade fragmentadas e por um sujeito em crise. 
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Marshall Berman (2007) afirma que a modernidade é uma realidade ambígua e 

contraditória, pois ao mesmo tempo em que une a espécie humana, destruindo as fronteiras 

entre etnias, nacionalidades, ideologias etc., ameaça também destruir tudo o que temos, 

sabemos e somos, na medida em que nos despeja num turbilhão de mudanças e 

desintegração, de luta e contradição, de ambiguidade e angústia. Ser moderno é, então, 

fazer parte de um universo no qual, como disse Marx, “tudo que é sólido desmancha no ar” 

(BERMAN, 2007, p.24). Ser moderno é “viver uma vida de paradoxo e contradição”, é ser 

movido ao mesmo tempo pelo anseio por mudanças e pelo pavor da vida que se faz em 

pedaços: “A moderna humanidade se vê em meio a uma enorme ausência e vazio de 

valores, mas, ao mesmo tempo, em meio a uma desconcertante abundância de 

possibilidades” (Idem Ibidem, p.31-32). Desse modo, compreende-se que os valores e os 

ideais da sociedade moderna são fluidos, oscilantes em razão de estar ainda em evolução; 

logo, o sujeito perde sua integridade para poder acompanhar as constantes mudanças da 

sociedade de qual faz parte.  

A sociedade hodierna se encontra, portanto, submergida numa profunda dicotomia, 

consequência do “perpétuo estado do vir-a-ser”, desencadeado pela velocidade das 

transformações econômicas, sociais e políticas ocorridas a partir do fim do século XVII, 

quando as ideias do Iluminismo, na França, são fomentadas.  

As manifestações artísticas, sendo produto de um meio histórico, acompanham tais 

transformações se caracterizando, igualmente, pela indefinição e tendendo a representar a 

velocidade, a complexidade e as oscilações atreladas ao modo de ser moderno.  No que 

concerne especificamente à literatura, observa-se que esta se apresenta fragmentada e 

caracterizada por oscilações, seja no que diz respeito às temáticas abordadas, seja no que 

diz respeito às classificações quanto aos gêneros. Estes perderam seu caráter de uno e 

passaram por um processo batizado pelo teórico russo Mikhail Bakhtin (1998) de 

romancização, uma vez que: 

Na época da supremacia do romance, quase todos os gêneros resultantes, 

em maior ou menor grau, “romancizam-se”: romancizou-se o drama (por 

exemplo, o drama de Ibsen, o de Hauptmann, todo o drama naturalista), o 

poema (por exemplo, Childed Harold e, em particular, Don Juan, de 
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Byron), e até mesmo a lírica (um exemplo nítido é a lírica de Reine) 

(BAKHTIN, 1998, p.399). 

 Assim, o filólogo russo conclui que “na presença do romance como gênero 

dominante, as linguagens convencionais dos gêneros estritamente canônicos começam a ter 

uma ressonância diferente, diferente daquela época em que o romance não pertencia à 

grande literatura” (Idem Ibidem, p.399). 

As modalidades autobiográficas também são consideradas formas híbridas. Todavia, 

é importante comentar que o termo autobiografia ainda não existia quando surgiram as 

primeiras formas compostas de ficção e de elementos autobiográficos. De acordo com 

Mikhail Bakhtin (2003, p.138): “formas originais, internas, contraditórias e transitórias 

entre o auto-informe-confissão e a autobiografia aparecem no fim da idade média, período 

que desconhece os valores biográficos, e no início do Renascimento”. Desse modo, para 

efeitos cronológicos, registra-se a História calamitatum mearum (História das minhas 

desgraças), de Abelardo, no século XII, como sendo a primeira obra de forma mista. 

Embora tenha surgido na Idade Média, é somente na modernidade – por volta do 

século XVII I–, quando uma nova forma literária, o romance, substitui o lugar da epopeia, 

que se torna mais comum o hibridismo dos gêneros. O romance17 é um gênero em 

desenvolvimento e está aberto a inúmeras possibilidades estilísticas e formais, assim, tudo 

existe para ser posto no romance. Em decorrência disso, todos os outros gêneros tendem a 

passar por um processo denominado por Mikhail Bakhtin (1998) de “romancização”, no 

qual o texto literário é construído a partir de um conjunto de características, tais quais: a 

heterogeneidade de gêneros, a libertação de tudo aquilo que é convencional e amorfo e a 

multiplicidade de temas abordados. Esse conjunto de características define o chamado 

plurilinguismo (pluridiscurso, pluridiscursidade), que foi introduzido no romance e 

significa o conjunto de linguagens diferentes utilizada no discurso do romancista: 

                                                            
17 Tal gênero afirma-se como uma forma literária capaz de apreender as complexidades e contradições 

específicas de nossa sociedade, se caracterizando por oscilações, seja no que diz respeito às delimitações de 

gênero, seja no que diz respeito ao estilo de narrar. 
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O plurilinguismo introduzido no romance (quaisquer que sejam as formas 

de sua introdução), é o discurso de outrem na linguagem de outrem, que 

serve para refratar as intenções do autor. A palavra desse discurso é uma 

palavra bivocal especial. Ela serve simultaneamente a dois interlocutores 

e exprime ao mesmo tempo duas intenções diferentes: a intenção direta do 

personagem que fala e a intenção refrangida do autor. Nesse discurso há 

duas vozes, dois sentidos, duas expressões. Ademais, essas duas vozes 

estão dialogicamente correlacionadas, como que se conhecessem uma à 

outra (como se duas replicas de um diálogo se conhecessem e fossem 

construídas sobre esse conhecimento mútuo), como se conversassem entre 

si. O discurso bivocal sempre é internamente dialogizado. Assim é o 

discurso humorístico, irônico, paródico, assim é o discurso refratante do 

narrador, o discurso refratante das falas das personagens, finalmente, 

assim é o discurso do gênero intercalado: todos são bivocais e 

internamente dialogizados. Neles se encontra um diálogo potencial, não 

desenvolvido, um diálogo concentrado de duas vozes, duas visões de 

mundo, duas linguagens (BAKHTIN, 1998, p.127).  

Os gêneros intercalados se constituem em uma das formas mais importantes e 

substanciais de introdução e organização do plurilinguismo. Nessa forma, o romance 

admite a introdução de diferentes gêneros literários e extraliterários, os quais conservam a 

elasticidade estrutural, a autonomia e a originalidade tanto linguística como a estilística. 

Nesse sentido, o escritor, através do plurilinguismo, se utiliza das mais variadas 

formas de se fazer um enredo, podendo, também de acordo com Bakhtin: “aparecer no 

campo da representação em qualquer atitude, pode representar os momentos reais da sua 

vida ou fazer uma alusão, pode se intrometer na conversa dos personagens, pode polemizar 

abertamente com os seus inimigos, etc.” (BAKHTIN, 1998, p.147). 

O filólogo russo comenta ainda que não é possível explicar o processo de 

romancização só pela influência direta e espontânea do próprio romance em si, pois mesmo 

quando essa influência é demonstrada, ela se entrelaça com as transformações da própria 

realidade; por ser um gênero em evolução, o romance consegue acompanhar melhor a o 

progresso da nossa sociedade, refletindo no enredo a nossa realidade multifacetada: 

O romance admite introduzir na sua composição diferentes gêneros, tantos 

literários (novelas intercaladas, peças líricas, poemas, sainetes dramáticos, 

etc), como extraliterário (de costumes, retóricos, científicos, religiosos e 

outros). Em princípio, qualquer gênero pode ser introduzido na estrutura 

do romance, e de fato é muito difícil encontrar um gênero que não tenha 
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sido incluído num romance por algum autor. Os gêneros introduzidos no 

romance conservam habitualmente a sua elasticidade estrutural, a sua 

autonomia e a sua originalidade linguística e estilística (Idem Ibidem, 

p.124). 

Podemos afirmar, desse modo, que o gênero romance se configura como a forma 

literária da sociedade moderna, pois, apreende as complexidades e contradições específicas 

de tal sociedade, se caracterizando por oscilações, seja no que diz respeito às delimitações 

de gênero, seja no que diz respeito ao estilo de narrar. Nas palavras do filólogo: 

O romance é o único gênero em evolução, por isso ele reflete mais 

profundamente, mais substancialmente, mais sensivelmente e mais 

rapidamente a evolução da própria realidade. Somente o que evolui pode 

compreender a evolução. O romance tornou-se o principal personagem do 

drama da evolução literária na era moderna precisamente porque, melhor 

que todos, é ele que expressa as tendências evolutivas do novo mundo, ele 

é, por isso, o único gênero nascido naquele mundo e em tudo semelhante a 

ele. O romance antecipou muito, e ainda antecipa, a futura evolução de 

toda literatura (BAKHTIN, 1998, p.400) 

Enquanto os outros gêneros possuem uma estabilidade e um cânone, os teóricos da 

literatura ainda não conseguiram tal façanha em relação ao romance, tendo em vista que 

não encontraram nenhum traço fixo e invariável: 

O romance não é simplesmente mais um gênero ao lado dos outros. Trata-

se do único gênero que ainda está evoluído no meio dos gêneros já há 

muito formados e parcialmente mortos, ele é o único nascido e alimentado 

pela era moderna da história mundial e, por isso, profundamente 

aparentado a ela, enquanto que os grandes gêneros são recebidos por ela 

como um legado, dentro de um forma pronta, e só fazem se adaptar – 

melhor ou pior- as suas novas condições de existência. Em comparação a 

eles, o romance apresenta-se como uma entidade de outra natureza (Idem 

Ibidem, p 398). 

Assim, a partir do estudo feito por Mikhail Bakhtin, é possível entender que todos 

os gêneros, na modernidade, são influenciados pelo romance: por isso o nome 

romancização. Sofre essa influência até mesmo o gênero poema que, ao menos a princípio, 

se apresenta como uma forma mais rígida por causa das particularidades que carrega. Por 

ser inacabado e, de certo modo, indefinido, o romance acaba contribuindo para a renovação 

de todos os outros gêneros, isso põe em xeque a teoria sobre os gêneros. Influenciados, os 
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outros gêneros se desviam de suas composições tradicionais, canônicas e invariáveis e, tal 

qual o romance, trazem inúmeras possibilidades conteudísticas, estilísticas e/ou formais, de 

modo que: 

[...] se tornam mais livres e mais soltos, sua linguagem se renova por 

conta do plurilinguismo extraliterário e por conta dos estratos 

“romanescos” da língua literária; eles dialogizam-se e, ainda mais, são 

largamente penetrados pelo riso, pela ironia, pelo humor, pelos elementos 

de autoparodização; finalmente – e isto é o mais importante – o romance 

introduz uma problemática, um inacabamento semântico específico e o 

contato vivo com o inacabado, com a sua época que está se fazendo (o 

presente ainda não acabado). Todos estes fenômenos (...) são explicados 

pela transposição dos gêneros para uma nova área de estruturação das 

representações literárias (a área de contato com o presente inacabado), 

área pela primeira vez assimilada pelo romance (BAKHTIN, 1998, 

p.400). 

 

 

Mikhail Bakhtin (1998) discorre sobre a parodização, processo em que o romance 

imita outros gêneros (justamente como gêneros), revelando o convencionalismo das formas 

e linguagem e reinterpretando-os. Foi através desse processo que as mais importantes 

variantes romanescas da tradição europeia foram criadas. Um grande exemplo é o romance 

Dom Quixote, de Cervantes, construído a partir da paródia do heroísmo contido nos 

romances de cavalaria. Na presença do romance como gênero dominante, afirma o teórico 

russo, “as linguagens convencionais dos gêneros estritamente canônicos começam a ter 

uma ressonância, diferente daquela época em que o romance não pertencia à grande 

literatura” (BAKHTIN, 1998, p.399).  

Outro bom exemplo é o caso de escritores que parodiam os gêneros referenciais 

como as cartas, o diário, as memórias etc. O escritor romântico português Camilo Castelo 

Branco, em suas obras Amor de perdição e Amor de salvação, se utiliza desse recurso, 

quando incorpora no enredo as missivas das personagens Simão e Teresa e de Teodora, 

Mafalda e da mãe de Afonso, respectivamente. 

 Machado de Assis também faz uso da parodização quando, no início do século XX, 

no ano de 1908, escreve seu último romance: Memorial de Aires. Tal romance, como o 

próprio título indica, é um memorial em forma de diário íntimo. O autor-personagem-
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narrador de tal diário é o conselheiro Aires, um diplomata já aposentado, que inicia suas 

anotações em 09 de janeiro de 1888, relembrando o tempo em que passou na Europa: 

1888 

     9 de janeiro 

Ora bem, faz hoje um ano que voltei definitivamente da Europa. O que me 

lembrou esta data foi, estando a beber café, o pregão de um vendedor de 

vassouras e espanadores: “Vai vassouras, vai espanadores1” Costumo 

ouvi-lo outras manhãs, mas desta vez trouxe-me á memória o dia do 

desembarque, quando cheguei aposentado á minha terra, ao meu Catete, á  

minha língua. Era o mesmo que ouvi há um ano, em 1987, e talvez fosse a 

mesma boca. 

Durante os meus trinta e tantos anos de diplomacia alguns anos vim ao 

Brasil, com licença. O mais dos tempos vivi fora, em varias pertes e não 

foi pouco. Cuidei que não acabaria de me habituar novamente a esta outra 

vida de cá. Pois acabei. Certamente ainda me lembram cousas e pessoas 

de longe, diversões, paisagens, costumes, mas não morro de saudades por 

nada. Aqui estou, aqui vivo, aqui morrerei. (1997, p.1). 

O diário do velho Aires foi mantido por dois anos, encerrando com uma anotação 

sem data; a última anotação datada é a de 30 de agosto de 1889. Interessante observar que 

todo o livro é fiel à forma diário. Não fosse o nome do escritor na capa do livro e a 

advertência que Machado faz antes do começo das anotações de Aires, denunciando o 

caráter ficcional do diarista, o leitor poderia, certamente, pensar que o livro pudesse se 

tratar de um diário íntimo escrito por um ser real. Com exceção desse elemento extra 

diegético18, o romance inteiro é composto por anotações de Aires, grande parte datada e, às 

vezes, acompanhadas do registro da hora, quando o diarista escreve mais de uma vez por 

dia. Somente duas anotações, uma de 1888 e outra em 1889, estão sem data.  

Desse modo, temos um diário ficcional: Machado se apropria dessa modalidade 

autobiográfica para condizer com sua proposta de enredo, no caso a de representar uma 

modalidade autobiográfica. A escolha do gênero diário pode causar dúvida no leitor quanto 

à ficcionalidade dos fatos narrados, ficando a impressão de que o conselheiro Aires seja um 

reflexo do próprio Machado. Nesse caso, o recurso do hibridismo de gêneros (gêneros 

                                                            
18 Compreendendo diegese como o universo espacial-temporal no qual se desenrola a história, então extra 

diegético é tudo que está fora da história, que não faz parte do enredo. 
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intercalados), o que resultou na fusão romance-diário, foi fundamental para o alcance da 

verossimilhança, da ambiguidade provocada no leitor, bem como do brilhantismo da obra. 

O diário, juntamente com as cartas, a confissão, o relato de viagem, entre outros, faz 

parte do “grupo especial de gêneros”, conforme especifica Bakhtin (1998). Tal grupo 

desempenha um papel fundamental na estrutura do romance, podendo entrar tanto como 

seu elemento estrutural básico, como também pode determinar a forma do romance como 

um todo, criando variantes do gênero romanesco. Assim, temos o romance-diário, o 

romance epistolar, o romance-confissão etc. Esses gêneros, ao entrarem no romance, 

introduzem suas linguagens, estratificando sua unidade linguística e aprofundando o 

plurilinguismo. 

No modernismo português, dois escritores bastante conhecidos se apropriam do 

gênero diário, utilizando a mesma estratégia de Machado de Assis e causando o efeito da 

ambiguidade.  Um deles é Bernardo Soares, um dos heterônimos de Fernando Pessoa, que é 

autor do Livro do desassossego. O outro é Mário de Sá-Carrneiro que escreve As confissões 

de Lúcio. Esses dois diários são, inclusive, comparados ao Diário do último ano num 

estudo feito por Renata Soares Junqueira (2003), no qual ela enxerga a modalidade 

confessional florbeliana como um espaço de caráter espetaculoso cuja fórmula adotada é o 

mesma de toda sua obra poética: a do elogio do artifício.  

Tal fórmula, caracterizada, principalmente, pela aproximação entre a criação 

literária e a representação teatral e o afastamento da vida prática em prol da projeção na 

esfera artística faz com que, diferente do que se espera, Florbela não atinja em seu diário a 

sinceridade exigida. Nessa direção, a escritora acrescenta elementos ficcionais a um gênero 

tradicionalmente definido como confessional (autobiográfico), conforme podemos observar 

no trecho escrito no dia 03 de fevereiro de 1930, transcrito a seguir: 

Chuva, vento, dores, tristeza... e sempre a Florbela, a Florbela, a 

Florbela!! Gostaria de endoidecer: Carlos Magno ou Semíramis, 

perseguidora ou perseguida, a chorar ou a rir, Eu seria outra, outra, outra! 

Não saberiam sequer que meus sonhos eram sonhos: o mundo estaria todo 

povoado de verdades. Os meus exércitos seriam meus, as minhas pedras 
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preciosas seriam minhas; cóleras, pavores, lágrimas, gargalhadas, tudo 

isso seria realmente meu. E uma gota de água seria um astro, uma 

espiguinha de erva, uma seara e um ramo de árvore, uma floresta. Ser 

doido é a única forma de possuir e a maneira de ser alguma coisa de firme 

neste mundo (ESPANCA, 1998, p.45-46). 

O registro transcrito acima aparentemente não traz nada de confessional; trata-se de 

um texto rico em metáforas, cuja linguagem utilizada é plurissignificativa, em que nossa 

escritora ao falar de si, coloca-se como um ser dual: “[...] Carlos Magno ou Semíramis, 

perseguidora ou perseguida, a chorar ou a rir, Eu seria outra, outra, outra! [...]”.  

Então, é possível afirmar que Florbela em suas confissões se assemelha a um ser 

ficcional, uma vez que a escritora se pinta à maneira das personas de seus contos e/ou de 

seus poemas, caracterizando-se pela multiplicidade de Eus19 e, consequentemente, pela 

artificialidade da vida construída ao longo de suas anotações.  Outra característica 

observada nesse trecho é o artificialismo da construção da referência espacial, o que, por 

efeito, aproxima ainda mais a Florbela Mulher (autora empírica) de suas criações.  

Nesse sentido, podemos pensar o diário “íntimo” florbeliano como um espaço onde 

o texto convencional desaparece e se sobressai uma nova forma, obtida através do 

entrecruzamento dos gêneros. Deste modo, temos a releitura do tradicional, o passado 

renovado, bem ao modo dos modernistas, os quais viam o passado como fonte de recriação. 

O Diário do último ano é caracterizado, portanto, pelo hibridismo, ou seja, é, ao mesmo 

tempo, confissão e ficção20, como podemos conferir na anotação datada de 02 de maio de 

1930: “Não tenho forças, não tenho energia, não tenho coragem para nada. Sinto-me 

afundar. Sou o ramo de salgueiro que se inclina e diz que sim a todos os ventos” 

(ESPANCA, 1998, p.55). 

Tal anotação pode ser caracterizada como uma confissão, pois revela algo da 

intimidade da autora; no caso, revela a impotência que ela sente diante da vida: “Não tenho 

                                                            
19 Essa questão vai ser retomada com um maior aprofundamento no segundo capítulo. 
20 Sob esse aspecto, podemos reafirmar a sintonia da autora com os escritores da modernidade (estética, por 

excelência, da pluralidade), contradizendo a afirmação de que a obra de Florbela se impunha com valores 

próprios, não possuindo nada em comum com as duas correntes que marcam as duas fases do movimento 

modernista em Portugal. 
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forças...”. Mas também podemos classificá-la como ficcional, uma vez que a escritora se 

utiliza de uma imagem metafórica para compor a anotação: “Sou o ramo do salgueiro que 

se inclina e diz que sim a todos os ventos”. Considerando que “a representação literária 

especifica-se pelo primado da elaboração linguística” (MIRANDA, 1992, p. 45), é possível 

afirmar que o trabalho com a linguagem desfaz o efeito puramente referencial característico 

do diário íntimo e oferece ao texto florbeliano uma tonalidade híbrida.   Esse hibridismo de 

gêneros é uma das características mais marcantes dos textos literários da modernidade, nos 

quais convivem sempre duas realidades contraditórias como o passado e o presente, a 

repetição e a inovação, a invenção e a confissão etc. 

Assim, pensando as manifestações artísticas como o resultado estético da soma de 

forma literária mais processo social, podemos dizer que a arte modernista apreende uma 

realidade caótica, em constante transformação, cujos valores, ideais e as relações são 

oscilantes e, sendo assim, se caracterizam também por oscilações, pela pluralidade, pela 

indefinição. Isso ocorre, principalmente, de duas maneiras: em relação à forma, quando as 

formas artísticas tendem a aglutinar-se, de modo que temos a poesia aproximada da música 

e da pintura, o romance aproximado de outros gêneros; na modernidade aparecem cada vez 

mais gêneros literários híbridos, os quais vão desde o poema em prosa até os gêneros 

autobiográficos romanceados. Como exemplo, observemos um trecho de As Pequenas 

memórias, de José Saramago: 

 

Sentei-me na manjedoura com os olhos piscos de sono e deslumbrados 

por uma luz inesperada. Saltei para o chão e saí ao pátio: na minha frente, 

entornando leite sobre a noite e a paisagem, havia uma lua redonda e 

enorme, o branco mais refulgente onde o luar batia em cheio, e, por 

contraste, o negro mais espesso nas sombras. Não tornaria a ver uma lua 

assim (SARAMAGO, 2006, p.118). 

 O trecho transcrito acima é uma descrição do menino Saramago contemplando a 

lua. Apesar de fazer parte das recordações do escritor, percebemos que há uma certa 

romancização do acontecimento propiciada pela tonalidade poética dada e pela elaboração 

linguística que foge da objetividade do relato autobiográfico e se aproxima das 

manifestações literárias. 
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A outra maneira é em relação às temáticas abordadas: às vezes o escritor é 

tradicional no que diz respeito à forma utilizada, mas a quebra com a tradição se dá no 

nível do conteúdo abordado e/ou na linguagem utilizada. Um bom exemplo é a obra de 

Florbela que, estruturalmente, não transgrediu os gêneros convencionais: a obra lírica 

da nossa escritora é composta, em sua maioria, de sonetos; os contos também não se 

apresentam com tantas inovações formais e o diário está em concordância com o 

modelo tradicional, com todas as anotações datadas.  

Nesse sentido, é possível afirmar que a escritora alentejana não rompeu com a 

forma, cultuando os gêneros tradicionais, no entanto, o conteúdo faz jus ao contexto 

caótico e multipartido de sua/nossa época. Vejamos, como exemplo, um trecho de uma 

anotação do diário, escrita no dia 12 de janeiro, em que a escritora se define como: “[...] 

Honesta sem preconceitos, amorosa sem luxúria, casta sem formalidades, recta sem 

princípios e sempre viva, a palpitar de seiva quente como as flores selvagens da tua 

bárbara charneca!” (ESPANCA, 1998, p.35). 

 É interessante perceber nesse trecho a representação das várias faces do mesmo 

sujeito, uma vez que a escritora se coloca como um ser dual: entre honesto, reto e casto 

e aquele sem princípios e sem formalidades; entre um ser que possui a delicadeza e 

fragilidade de uma flor e a rudeza de uma charneca (que é uma vegetação xerófila de 

Portugal, favorável a climas quentes e secos). Desse modo, em vez de um autorretrato 

fiel de Florbela, temos um Eu desconstruído, um ser desdobrado em vários, múltiplo, 

esfacelado, estilhaçado, típico ser da modernidade, fruto de uma sociedade em 

constante formação e transformação. No próximo capítulo, daremos continuidade a 

essa questão e veremos, de forma mais detalhada, como se constitui o Diário do último 

ano. 
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CAPÍTULO 2 

Diário do último ano: o palco da intimidade entrecortado de ficção 
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Figura 2: capa do Diário do último ano 
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1. O jogo de despersonalização: autorretrato de um sujeito em crise 

 

O diário de Florbela Espanca, intitulado Diário do último ano, foi escrito em 1930, 

década marcada por governos totalitários, com Mussolini na Itália, Francisco Franco na 

Espanha, Stálin na União Soviética, Adolf Hitler na Alemanha e António Salazar em 

Portugal. No Brasil, ocorreu a Revolução de 30, movimento que chegou ao poder 

encabeçado pelo político gaúcho Getúlio Vargas, que também instituiu uma política de 

repressão. É nesse momento também que se dá início ao plano de recuperação econômico 

nos Estados Unidos, após a queda da bolsa de Nova York, em 1929. Afora as 

particularidades dessa década, as duas décadas anteriores passaram por transformações 

sociais, econômicas e políticas, as quais acarrearam em mudanças na forma de pensar e de 

representar a vida social, conforme comenta Silva (2009): 

As invenções no final do século XIX e começo do século XX rapidamente 

alteram o modo de ver a realidade: surgiram o automóvel, o cinema e as 

maquinas voadoras. Inaugurou-se a época da velocidade, que resultou 

num progresso material espantoso e numa disputa acelerada pelo poder 

entre potências mundiais (SILVA, 2009, p.126). 

Assim, nos 36 anos de vida de Florbela Espanca, Portugal foi marcado por uma 

série de protestos e revoltas estando, desta forma, mergulhado numa densa crise política e 

econômica, que, em 1933, desembocou no Salazarismo; em 1908 ocorreu o Regicídio, 

resultando na morte do Rei D. Carlos e de seu filho Luís Felipe, o que marcou o fim da 

última tentativa de Reforma monárquica; no ano de 1910 instaurou-se a república; no ano 

de 1915 ocorreu a primeira experiência ditatorial em Portugal, quando o general Pimenta de 

Castro assume o poder e, em 1917, Portugal firmou sua participação na Primeira guerra 

Mundial, se juntando aos aliados (França. Inglaterra e Rússia) contra o eixo das potências 

centrais (liderado pela Alemanha). É nesse contexto de turbulências que tem início o 

movimento modernista português:  

Nesse contexto histórico, surge em Portugal o movimento modernista 

português, que se associou à instabilidade político-social da primeira 

república. Com ideias fundamentadas nas luzes das modernas vanguardas 

europeias, jovens como Fernando pessoa, Mário de Sá-Carneiro, Raul 

leal, almada Negreiros e outros fundaram a revista Orpheu –publicação 

das ideias de renovação futurista desejada pelo grupo, que também era 

adepto de um ideário atento à irracionalidade de  Henri Bergson, cuja 
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linha de pensamento era voltada para o conhecimento natural e 

espontâneo (SILVA, 2009, p.126). 

 

Logo depois da primeira grande guerra mundial, “surge na Europa uma classe de 

escritores que se distinguiram por encontrar uma forma de expressão que representa a 

realidade dispersa em múltiplos reflexos da consciência” (TEIXEIRA, 2011, p.23). É nessa 

mesma circunstância, início do século XX, que a exposição da vida se torna um fato 

comum, assim como o interesse pela vida alheia, gerando inúmeros escritos biográficos e 

autobiográficos e romances voltados para a experiência do próprio autor. Essa tendência é o 

resultado do crescente avanço da cultura midiática, a qual proporciona a espetacularização 

da intimidade.  

 Dessa maneira, embora o texto autobiográfico não tenha nascido na modernidade, 

foi somente com o aparecimento do homem moderno que as condições de possibilidade de 

uma narrativa de si – como forma de expressar a subjetividade, a autoafirmação e a 

afirmação diante do outro –, foram, enfim, consolidadas.  

Os textos autobiográficos podem pertencer tanto a pessoas anônimas quanto a 

pessoas célebres, a artistas; no entanto, Philippe Lejeune (2008, p.113) chama a atenção 

para o fato de que “escrever e publicar a narrativa da própria vida foi por muito tempo, e 

ainda continua sendo, em grande medida, um privilégio reservado aos membros das classes 

dominantes”. 

Muitos escritores se tornam partidários dessa modalidade textual, encontrando no 

gênero, além de uma oportunidade para mostrarem-se aos outros, um expediente de 

linguagem capaz de revelar, a um só tempo, o retrato de si e da situação social em que 

vivem. Nesse sentido, o gênero autobiográfico comporta a escrita de testemunho, densas 

meditações e questionamentos sobre o existir, rascunhos literários, notas, insights, etc. 

Considerando o exposto, podemos dizer que Florbela torna-se adepta de tal gênero 

somente em seu último ano de vida, o que justifica o título dado às suas confissões quando 

postas para publicação no ano de 1981: Diário do último ano. Escrito entre os dias 11 de 

janeiro e 02 de dezembro de 1930, o diário florbeliano possui 32 registros, todos datados; a 



 

72 

escritora fez anotações em quase todos os meses, a exceção foi o mês de junho. A primeira 

publicação do diário se dá em Lisboa, pela Editora Bertrand, a qual veio acrescida de um 

poema inédito e prefaciada por Natália Côrrea. Esta já percebe no diário uma certa vontade 

de tragédia e a teatralidade, características estas que o aproxima das obras literárias 

decadentistas, e enfatiza que o Diário do último ano é o espaço onde Florbela “encarna o 

phatos da sua vontade de tragédia” e que a “teatralidade de Florbela é a interpretação genial 

deste mistério feminino que se desgarra na gesticulação dramática da poetisa” (1998, p.10-

11).  

Em concordância com a prefaciadora do diário, Renata Junqueira (2003) comenta 

que a vontade de tragédia, a encenação e o exibicionismo são os traços mais marcantes do 

diário e, por isso mesmo, parecem ser os condutores para uma possível interpretação da 

obra confessional florbeliana.  

Além da questão da teatralidade, o narcisismo também é percebido desde as 

primeiras críticas: Clara Rocha, numa resenha publicada em 1982, comenta que tal diário 

apresenta situações de encarceramento, real ou metafórico, e se perfaz como uma 

necessidade de autognose, de autocontemplação, de espelho, cumprindo uma função 

memorativa apoiada no registro de tempo, imagens e vivências sempre de acordo com a 

perspectiva narcisística do sujeito que escreve (ROCHA apud DAL FARRA, 2012, p.330). 

Seguindo ainda essa linha de pensamento, Paula Morão afirma que tais escritos se atêm ao 

retrato de uma consciência em crise. E José Seabra comenta o seguinte: 

 

O Diário parte do espanto do autodesconhecimento fascinado ou pávido. 

Delineia-se nele uma imagem semelhante à dos narradores dos contos, ou 

seja, a de um “eu” romântico do principio do século, coado pela depressão 

finissecular, que busca um “eu” absoluto e que devolve uma demanda 

inquieta de algo que o realize totalmente. Ao longo de suas páginas, ele 

surpreende um desgosto de viver, próximo ao spleen baudelairiano, um 

taedium vitae desagregador do tempo, para os quais a egolatria se torna 

uma via alternativa contra a vida medíocre (SEABRA apud DAL 

FARRA, 2012, p.330). 

 

 Essas críticas, somadas às de Maria Lúcia Dal Farra e às de Renata Soares 

Junqueira aproximam, direta ou indiretamente, o diário íntimo florbeliano às produções 
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literárias do Simbolismo-decadentismo, uma vez que aquele traz registros prenhes de 

artificialismo, esteticismo, fingimento, teatralidade, sofisticação da linguagem, tudo em 

nome do “elogio da maquillage”, tão cultivado pelos adeptos da arte pela arte. A esse 

exemplo, a anotação do dia 04 de fevereiro de 1930 ilustra o quanto Florbela teatraliza as 

anotações de teor referencial, empírico ou íntimo em seu diário ao se definir, representando 

a si mesma sob o signo da indefinição e da contradição: 

Ó bela imbecil, trouxa como tu dizias, irmão querido. Trouxa, trouxa de 

farrapos miseravelmente esfarrapados. Dentro há talvez oiro e pedrarias, o 

vestido de Cendrillon, a coroa de rosas de Titânia, a esmeralda de Nero, a 

lâmpada de Aladim, a taça do Rei de Thule...Quem sabe se ainda ninguém 

a desatou?... (ESPANCA, 1998, p.47). 

 

Todas as vezes que Florbela tenta definir-se em seu diário íntimo, o resultado é 

sempre a imagem de um ser artificial, ambíguo, velado e multipartido. Nessa anotação 

transcrita acima, a escritora, se utilizando de várias referências de histórias infantis, como a 

lâmpada mágica de Aladim, se define como uma trouxa miseravelmente esfarrapada (uma 

coitadinha) que pode, a qualquer momento, como uma cinderela, transformar-se em alguém 

nobre, coberta de joias, vestida com um vestido digno de uma princesa, etc. Curioso o fato 

de, numa mesma “definição”, a escritora colocar-se como alguém que, de tão trouxa, se 

assemelha a uma mendiga e, contraditoriamente, a outra face é de alguém poderosa, 

pertencente à nobreza e detentora de bens: os vocábulos oiro, pedrarias e coroa apontam 

para essa imagem. A autodefinição de Florbela é sempre questionável, escorregadiça, 

propositalmente dúbia, o que expressa uma conflitualidade interior. Nesse sentido, é 

possível afirmar que: “a proliferação dos nomes e de descrições (auto-designação e auto-

representação) dá conta da ausência de estabilidade na representação do sujeito” 

(CABRAL, 1997, p.12). 

A escritora faz uso de um jogo de máscaras sobrepostas, tanto que, no final da 

anotação, a escritora ainda indaga: “Quem sabe ninguém a desatou?...”. Subentende-se, 

então, que ninguém ainda foi capaz de desvendá-la, de desmascará-la. De acordo com 

Derivaldo dos Santos (2012), essa indefinição do ser está relacionada à expressão da dúvida 

que permeia a obra da escritora alentejana: 
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Não é forçoso dizer que a poetisa não se deixa apreender pela unidade, 

dada às várias representações do sujeito lírico presentes em sua criação, 

trazendo à expressão do seu verso o múltiplo no seio da unidade perdida. 

Tais representações líricas comportam uma recorrência fundamental: a 

presença de um sujeito que se move, no texto poético, sob a experiência 

da duvida reflexiva. No entanto, a reflexidade não ganha ares categóricos; 

é, ao contrário, ponte taciturna de melancolia e interrogação do ser na 

apreensão de cotidiano de cinzas, luz e sombras, de uma só vez. Em 

Florbela, o mundo, o sujeito, o eu, tudo, enfim, se explica pelo sentido da 

impertinência e do impreciso, contempla o incessante fluir e a 

mutabilidade das coisas e do ser, tornando-se o avesso da unidade 

autentica. Tudo o que ela comporta tema ver com a experiência de riscos 

(SANTOS, 2012, p.296). 

 

Assim, é possível afirmar que a forma como a escritora portuguesa se autodescreve 

no trecho de estreia do diário, como um espírito paradoxal, talvez frívolo, talvez profundo, 

um ser misterioso, intangível e secreto, que precisa do Outro (do leitor) para decifrá-la, 

ratifica o pensamento de Santos de que em Florbela tudo pode ser explicado pelo sentido da 

impertinência e da imprecisão. Conforme podemos observar, essa identidade ambígua, 

fraturada, fragmentada de um ser que diz e se contradiz a todo tempo se perfaz em várias 

anotações do diário, como é ainda o caso da anotação datada de 03 de fevereiro de 1930, 

vejamos:  

 

Chuva, vento, dores, tristeza... e sempre a Florbela, a Florbela, a 

Florbela!! Gostaria de endoidecer: Carlos magno ou Semíramis, 

perseguidora ou perseguida, a chorar ou a rir, Eu seria outra, outra, 

outra![...] (ESPANCA, 1998, p.45).  

 

Nesse trecho, temos uma imagem de Florbela igualmente fragmentada, dividida, 

primeiramente, entre duas personalidades histórico-lendárias: Carlos Magno, o rei dos 

francos, o qual governou parte da Europa e teve seu reinado associado à Renascença 

carolíngia (renascimento das artes, religião e cultura por meio da Igreja católica) e 

Semíramis, a rainha mitológica que reinou por um período de 42 anos sobre a Pérsia, 

Assíria, Arábia, Egito e toda a Ásia e fundou a Babilônia; depois, Florbela se coloca ainda 

entre dois polos contraditórios, opostos, entre aquela que persegue e a perseguida e entre a 

tristeza (a chorar) e a alegria (a rir). Nesse sentido, “o duvidar coaduna o jogo de contrários, 

onde a vida costumeira se desliza e se esvai na atitude de hostilidade da poetisa perante o 
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mundo, desdobrando-se numa atmosfera na qual se religam experiências diversas [...]” 

(SANTOS, 2012, p.296). 

Desse modo, a escritora se pinta à maneira das personas de seus contos e/ou de seus 

poemas; trata-se de um ser cuja integridade se perdeu e, por isso, é caracterizado pela 

fragmentação, pelo esfacelamento, movido pela dúvida e ocupando o lugar das incertezas. 

Isso aproxima a Florbela mulher, autora empírica, de suas criações e, por efeito, torna 

tênues os limites entre o real e o ficcional, uma vez que há no diário florbeliano a 

“repetição” de uma ideia utilizada recorrentemente em sua obra poética: o jogo de 

despersonalização, em que o Eu nunca se mostra uno, sempre se pluraliza, caracterizando-

se pelo permanente jogo de fingir e de revelar. De acordo com Junqueira (2003), essa 

postura que faz com que o artista se projete como ele mesmo fosse criação artística resulta 

na artificialização da vida: 

[...] dessa postura decorreria a artificialização da vida que os 

modernistas depois levaram a cabo de tal maneira que ainda hoje 

deixa confusos os biógrafos e os críticos literários: é como se os 

escritores se tivessem empenhado em envolver numa aura mítica 

que confere às suas respectivas biografias uma feição romanesca; 

ou, noutras palavras, é como se eles tivessem esforçado por 

interpretar, na vida real, as personagens fictícias criadas pela sua 

escrita literária (JUNQUEIRA, 2003, p.42). 

De acordo com a estudiosa, essa artificialização da vida é o que caracteriza a 

chamada Estética da teatralidade, originada no Decadentismo-Simbolismo e chegou ao 

século XX. Dentre os principais representantes dessa estética estão Fernando Pessoa, Mário 

de Sá-Carneiro, Almada Negreiros e Florbela Espanca. Assim, para Junqueira, a Estética da 

teatralidade é o que permite associar Florbela aos modernistas. Apesar de observar tal 

estética, sobretudo, nos contos, podemos afirmar que ela está presente em toda sua obra. 

Nessa direção, poemas da poetisa também apontam para a dramatização e 

despersonalização, o que justifica as muitas faces do Eu que se faz máscara e desvelamento, 

refletindo a crise do sujeito. Complementando o estudo de Renata Soares Junqueira, 

Magalhães (2012) declara o seguinte: 

Podemos reconhecer a relação entre a obra de Florbela espanca e o 

modernismo, na medida em que consideramos a teatralidade dessa obra 

como espelhamento de um “Eu” fragmentado, tematizando a busca de 
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identidade. Aproxima-os, portanto, a reflexão sobre a crise  do sujeito, 

resultante da conflituosa relação entre “eu” e o mundo (MAGALHÃES, 

2012, p.50). 

 

 

Observaremos como se dá essa busca de identidade relacionada à crise do sujeito 

moderno no soneto “Minha culpa” (ESPANCA, 2005, p.253): 

 

Sei lá! Sei lá! Eu sei lá bem 

Quem sou? Um fogo-fátuo, uma miragem... 

Sou um reflexo... um canto de paisagem 

Ou apenas cenário! Um vaivém 

 

Como a sorte: hoje aqui, depois além! 

Sei lá quem sou? Sei lá! Sou a roupagem 

Dum doido que partiu numa romagem 

E nunca mais voltou! Eu sei lá quem!... 

 

Sou um verme que um dia quis ser astro... 

Uma estátua truncada de alabastro... 

Uma espada sangrenta do Senhor... 

 

Sei lá quem sou?! Sei lá! Cumprindo os fados, 

Num mundo de maldades e pecados, 

Sou mais um mau, sou mais um pecador... 

 

 O poema acima transcrito traz um Eu caracterizado pela dúvida e pela indefinição, 

que não sabe nem mesmo dizer quem é, trazendo vários Eus dentro de si, se desdobrando 

em diferentes imagens. Desse modo, temos a imagem de um ser que, semelhante ao 

fenômeno do fogo-fátuo, pertence ao mundo lendário (“uma miragem”, “um reflexo”); essa 

imagem é somada a outras que aparecem ao longo do soneto como, por exemplo, a da 

vestimenta de um mendigo, de um “verme que um dia quis ser astro”, de um pecador, 

dentre outras. De acordo com Derivaldo dos Santos (2006), esse poema é um modo de 

celebrar as tensas inquietações humanas, uma vez que nos convoca a pensar no jogo de 

identidades posto em fragmentos. Assim: 

O aparato poético de Florbela Espanca  focaliza bem a perda do sentido de 

si, pondo em relevo o aspecto misero do eu, na eterna busca de uma 

resposta luminosa à pergunta “quem sou?”. Tudo o que lhe surge, no 

entanto, vem como nuvem negra sem nada iluminar, a não ser a sua 

própria condição de “miragem” (SANTOS, 2006, p.235). 
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Outro ponto importante observado por Santos é que o soneto evidencia a culpa, 

sentimento que de uma só vez divide e coletiviza o homem, sinalizando a punição da 

própria existência e justificando a fragilidade e a lacuna do eu: “sei lá quem sou”. Nessa 

direção, é possível afirmar que: 

 

Diante do quadro de tristeza gerado pela pecabilidade natural que assola a 

existência do homem na terra, a autonegação constitui um traço 

característico de sua melancolia. O ser parece para sempre punido e 

reduzido a um destino de penúria: “um verme”, imagem triste de sua cruel 

e trágica infelicidade (SANTOS, 2006, p.237). 

 

Assim, chama a atenção no soneto “Minha culpa” a questão da multiplicidade do 

sujeito lírico, o qual se sente perdido, jogado num mundo de incertezas e de contradições. 

Essa fraturação do Eu está ligada ao sentimento de culpa carregado pelo sujeito lírico, uma 

vez que ele reconhece sua condição de pecador enquanto propriedade específica do gênero 

humano. Desse modo, “colocar-se, então, como “cenário”, “paisagem”, “fogo-fátuo”, 

“vaivém”, é destituir-se de qualquer unidade possível, é viver à beira do abismo e 

mergulhado no labirinto de si mesmo” (SANTOS, 2006, p.238). 

É possível reiterar, a partir da leitura desse soneto, que o jogo de máscaras, temática 

recorrente na poética de grande parte dos escritores modernos, está presente tanto na obra 

literária quanto na obra referencial de Florbela Espanca, conforme já explanamos no 

presente capítulo. O diário da escritora portuguesa apresenta várias facetas do mesmo Eu, 

corroborando com a ideia de que há uma ficcionalização de suas vivências. 

Desse modo, Florbela por Florbela se assemelha a uma personagem ficcional de 

romance contemporâneo, pois, no transcorrer de suas anotações no diário, apresenta-se com 

uma complexidade e ambiguidade somente alcançada por tais personagens. Conforme 

sabemos, o gênero romance, a partir do século XX, sofre por muitas modificações e uma 

delas é a simplificação (ou atrofia) do enredo em prol do crescimento da personagem, que 

tende a tornar-se cada vez mais complexa. Assim, de acordo com Antonio Candido (2009, 

p.61), “o senso da complexidade, ligado ao da simplificação dos incidentes da narrativa e à 

unidade relativa de ação, marca o romance moderno, cujo ápice, a este respeito, foi o 

Ulisses, de James Joyce [...]”. Sobre essa questão, o teórico ainda comenta o seguinte: 
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O romance moderno procurou, justamente, aumentar esse sentimento de 

dificuldade do ser fictício, diminuir a ideia de esquema fixo, de ente 

delimitado, que decorre do trabalho de seleção do romancista. Isto é 

possível justamente porque o trabalho de seleção e posterior combinação 

permite uma decisiva margem de experiência, de maneira a criar o 

máximo de complexidade, de variedade, com um mínimo de traços 

psíquicos, de atos e de ideias. A personagem é complexa e múltipla 

porque o romancista pode combinar com perícia os elementos de 

caracterização, cujo número é sempre limitado se os compararmos com o 

máximo de traços humanos que pululam a cada instante, no modo de ser 

das pessoas. (CANDIDO, 2009, p.59-60). 

Assim, a personagem de ficção moderna tende a ser mais complexa do que um ser 

real; geralmente apresentando crise de identidade e se despersonalizando, perdendo-se no 

labirinto de si mesma. Conforme já observamos, no autorretrato feito por Florbela Espanca 

em seu espaço confessional há traços semelhantes aos de um ser de ficção, trata-se de um 

ser caracterizado por uma identidade plural e inconstante, costurado pelas contradições, 

caracterizado pelo permanente estado de metamorfose, oscilando sua natureza, seu 

temperamento, sua personalidade o tempo todo; assim, fixar o fidedigno retrato da escritora 

é impossível, porquanto, na tentativa de definir-se, o Eu se desintegra e se faz matéria 

múltipla. 

Multiplicando-se em várias personas, Florbela Espanca dificulta a possibilidade de 

termos uma representação fiel como a de uma foto 3x4, em vez disso, o autorretrato 

florbeliano está mais para um retrato ao molde do poeta brasileiro Mário Quintana: 

No retrato que me faço  

- traço a traço -  

às vezes me pinto nuvem,  

 às vezes me pinto árvore...  

 

 às vezes me pinto coisas  

 de que nem há mais lembrança...  

 ou coisas que não existem  

 mas que um dia existirão...  

 

 e, desta lida, em que busco  

 - pouco a pouco -  

 minha eterna semelhança,  

 

 no final, que restará?  

 Um desenho de criança...  

 Terminado por um louco! 
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No “Auto-retrato” quintanesco, percebemos, a partir do título, a necessidade do 

poeta em se pintar para o outro. Todavia, ao tentar compor seu retrato, Quintana se depara 

com a dificuldade de encontrar sua real identidade e, por isso, a consequência é um 

autorretrato composto de subjetividades, construído de imagens distorcidas, um verdadeiro 

mosaico feito com pedaços de lembranças do passado (“às vezes me pinto coisas de que 

não há mais lembranças”) misturados a passagens imaginadas (“ou coisas que não existem 

mas que um dia existirão”), fatos concretos (“às vezes me pinto árvores”) combinados a 

abstrações (às vezes me pinto nuvem). Essa mistura de imagens resulta num representação 

tão distante do real que se assemelha a um rabisco (“desenho de criança”) cuja retificação é 

feita por um louco. Desse modo, a principal técnica utilizada nesse poema para a 

construção de uma imagem de si é a liberdade inventiva.  

O autorretrato de Florbela Espanca é construído com semelhante procedimento: na 

tentativa de se autorrepresentar, a escritora também lança mão de várias versões de si 

mesma: recorre a lembranças (a recordação da época da faculdade – dia 15 de janeiro de 

1930), reconstituindo uma Florbela intelectual; ao instinto maternal de uma Florbela que 

jamais foi mãe (a anotação em que a escritora afirma fazer um gesto de quem segura um 

filho – dia 22 de janeiro de 1930); a imagens fantasiosas de uma Florbela escritora 

(princesinha rodeada de bichos e de flores – dia 16 de março de 1930), dentre outras. Desse 

modo, temos, no diário, um mosaico de múltiplas e complexas imagens, às vezes 

contrastantes, elaborado a partir do liame entre dados vivencias e imaginação. Isso implica 

na impossibilidade de apreensão do fidedigno retrato da escritora portuguesa: 

Trata-se de uma identidade instável, artificialmente modulada segundo as 

oscilações do temperamento fantasioso que rege a composição diário 

como um brinquedo sofisticado que circunscreve o percurso existencial de 

Florbela de 1930 no âmbito das figuras lendárias e artificiais que habitam 

o universo ficcional da escritora (JUNQUEIRA, 2003, p.112). 

 

Desse modo, pode-se afirmar que a multiplicidade de Eus, contida em grande parte 

dos sonetos florbelianos, é utilizada também pela escritora para construir sua própria 

imagem e, nesse sentido, podemos falar numa espécie de diálogo intertextual entre o texto 

de natureza fictícia e o texto de caráter autobiográfico, ambos da mesma autora: “Assim, a 

escrita do diário adere às outras ficções da autora como mais um exercício estético a 
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conferir-lhe a distinção” (JUNQUEIRA, 2003, p.113). O resultado desse diálogo é que o 

leitor poderá conferir um gênero literário capaz de reunir outras formas discursivas, dada a 

sua constituição heterogênea, fragmentariamente moderna. 

A efemeridade, a instabilidade, a fragmentação e as contradições são os principais 

elementos norteadores do sujeito moderno, cujo estado de ânimo oscila constantemente, 

resultado de uma sociedade de mudança constante, rápida e permanente: “O progresso 

científico e o aperfeiçoamento das técnicas de produção industrial que caracterizam as 

sociedades modernas no final do século XIX geram um mundo de instabilidade em que 

todas as coisas parecem efêmeras” (JUNQUEIRA, 2003, p.44-45). Desse modo, não faz 

mais sentido “estar fixo”, conforme corrobora Zygmunt Bauman: “Em nossa época líquido-

moderna, em que o individuo livremente flutuante, desimpedido, é o herói popular, “estar 

fixo” – ser identificado de modo inflexível e sem alternativa – é algo cada vez mais 

malvisto” (2005, p.35).  

Nessa direção, temos hoje um sujeito que vive à sombra da indefinição e do 

imprevisível, o qual oscila a cada instante, seja em relação ao modo de se ver no mundo, 

seja em relação a seus desejos e sentimentos. Assim, podemos dizer que aquilo que surge 

como indefinido e instável no diário de Florbela Espanca, se insere como uma das 

singularidades dos textos da estética moderna21, refletindo o dinamismo inquietante do 

século XX, conforme, novamente, observa Renata Soares Junqueira (2003) ao discorrer 

sobre a Estética da teatralidade22: 

É ironicamente que os artistas decadentes e simbolistas vestem as suas 

máscaras de “palhaços oficiais” da sociedade industrial do final do século 

XIX, assumindo o tema da perda de identidade como componente básico 

da sua estética da teatralidade ao qual se acrescenta os dois ingredientes 

emprestados ao domínio do teatro e à prática da mise-en-scène: 

exibicionismo e histrionismo (JUNQUEIRA, 2003, p.36). 

 

                                                            
21 Compreende-se aqui como estética da modernidade, sobretudo, uma estética que valoriza o heterogêneo, o 

múltiplo, onde as barreiras que separam o texto tradicional da inovação se irrompem, fazendo com que a 

unidade se desfaça, dando lugar a construções inomináveis, atípicas, inclassificáveis, esfaceladas, que fogem 

das composições e/ou imagens tradicionais, clássicas, equilibradas. 

 

 
22 Entre os escritores que fazem parte da chamada Estética da teatralidade está Fernando pessoa, que se 

destaca na literatura pela forma particular de despersonalização: a criação de heterônimos. 
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1.1 A tonalidade melancólica em Florbela 

 

O sujeito moderno vive sob o signo da individualização por fazer parte de uma 

sociedade onde o ritmo de vida, cada vez mais acelerado, torna os cenários da vida muito 

mais diversificados e segmentados, diminuindo e dificultando o convívio familiar e social. 

Além disso, é um ser imerso em dúvidas em decorrência de vários fatores, tais como o fato 

de a modernidade ser caracterizada como uma cultura de risco por introduzir ameaças que 

outras gerações não tiveram de enfrentar, como o prenúncio de uma guerra de destruição 

maciça, tendo em vista o desenvolvimento da ciência e tecnologia necessário ao 

desenvolvimento das armas nucleares, as ameaças de uma grande catástrofe ambiental, 

entre outros riscos de grande consequência (GUIDDENS, 2001). 

Desse modo, viver no universo da modernidade é estar constantemente ameaçado, 

pois trata-se de um universo de incertezas, uma vez que “os modos de vida  produzidos pela 

modernidade nos desvencilharam de todos os tipos tradicionais de ordem social” 

(GUIDDENS, 1991, p.14). Logo, o sujeito inserido em tal contexto caracteriza-se por um 

estado de melancolia; na literatura, esse sintoma é identificado em vários autores em 

qualquer momento histórico, se confundindo com a própria arte, uma vez que, de acordo 

com o pensamento de Maria Rita Kerl: 

A palavra melancolia designa uma estrutura de sensibilidade que 

caracteriza o sujeito que se vê em posição excêntrica frente à norma de 

sua época. Da Grécia antiga até o Romantismo, passando por Aristóteles 

(...) e pela crise do renascimento, o melancólico era considerado um ser de 

exceção, sujeito à alternância entre momentos de inspiração e de ataques 

de fúria ou de inapetência para a vida. (KERL, 2010, p.2). 

 

No entanto, é somente em meados do século XIX, com Charles Baudelaire, o último 

poeta romântico e o primeiro poeta moderno oficialmente, que tal sintoma torna-se um 

elemento-chave na constituição dos textos e do ser de ficção. Baudelaire busca representar 

na arte a novidade, tem por principio poético o choque e retrata o herói das multidões. Ele é 

o poeta flâneur, aquele que está em todos os lugares e, ao mesmo tempo, em lugar nenhum, 

é fascinado pela observação da vida urbana e, por isso, vaga pelas ruas da cidade 

aparentemente sem destino e sem motivo a fim, especialmente, de extrair impressões de 
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situações vivenciadas no cotidiano: “As ruas se tornam moradia para o flanêur que, entre as 

fachadas dos prédios, sente-se em casa tanto quanto o burguês entre suas quatro paredes” 

(BENJAMIN, 1991, p.35). 

 Charles Baudelaire questiona os ideais estéticos tradicionais e cria sua arte a partir 

da observação das condições de vida do povo, por incorporar um flanêur, erra pela cidade 

catando rimas, vai às ruas e traz para sua poesia elementos do prosaico: “As flores do mal é 

o primeiro livro a usar na lírica não só palavras de proveniência prosaica, mas também 

urbana” (BENJAMIM, 1991, p.96). Desse modo, encontramos em seus poemas termos 

como candeeiro, ônibus, lixeira, lampião, entre outros, além de figuras excêntricas (fora do 

centro), dos seres rejeitados que nunca tiveram espaço na literatura, postos à margem, como 

as prostitutas, os bêbados, os criminosos e os mendigos. Numa época em que a França 

passava por um processo de modernização o submundo da sociedade, por isso, tudo o que a 

cidade rejeitava ao longo do dia, o poeta trazia para seu espaço poético, encontrando no 

lixo da sociedade e no próprio lixo o seu assunto heroico (BENJAMIN, 1991). 

Do mesmo modo que Baudelaire canta os seres marginalizados, sente-se também à 

margem, está sozinho, isolado na multidão, refugiado nas ruas, porque não consegue 

adequar-se ao momento vivido, não encontra satisfação em sua época. Pelo fato de trazer 

figuras populares para se espaço poético, as quais até então eram excluídas da arte, o pai da 

poesia moderna é descrito como o poeta que a cada dia surge com uma aparência diferente 

e com o dom de dissimular. Assim, o poeta “estava sempre assumindo novos personagens. 

Flaneur, apache, dândi e trapeiro, não passavam de papéis entre outros. Pois o herói 

moderno não é herói – apenas representa o papel de herói” (BENJAMIN, 1989, p.94). A 

reação que a lírica baudelaireana tinha com a multidão tornava-a naquele momento, 

incompreensível, isso explica o porquê de Baudelaire ter sido tão criticado por outros 

artistas de sua época. 

O filósofo e crítico literário Walter Benjamin (1991) nos mostra a partir da poesia 

de Baudelaire o mundo totalmente fragmentado, fruto da modernização e do 

desenvolvimento do capitalismo, no qual o sujeito imerge numa crise de identidade (perde-

se de si) por ter que se submeter aos princípios da dinâmica social da modernidade: é a 

época em que tudo é visto como mercadoria, inclusive a arte, a qual também ganha uma 
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nova conotação; o poeta passa a negociar os seus versos, tornando-se, desse modo, um 

mero artífice das letras. Assim, o poeta moderno, lesado pela violência causada pelo 

sistema de modernização capitalista e devorado pelas multidões, se configura como um 

embriagado a peregrinar pelas ruas em um estado de total desamparo e solidão. 

É possível afirmar, face ao exposto, que o não pertencimento é um dos principais 

sintomas do estado melancólico, por isso, o sujeito tomado por tal estado tende a querer se 

isolar, se refugiar, numa tentativa de escapismo da vida. No diário florbeliano, essas fugas 

são recorrentes; prova disso são os ambientes construídos pela escritora, conforme 

explanaremos mais adiante e o deslocamento do Eu-narrador, comumente, para outro 

tempo, seja para o passado, seja para um tempo não correspondente ao cronológico 

(atemporal), quando são relatadas coisas que jamais aconteceram, pertencentes ao nível do 

desejo e da fantasia da escritora.  Observemos, para exemplificar, a anotação de 20 de abril 

de 1930: 

Imagino-me, em certos momentos, uma princesinha, sobre um terraço, 

sentada num tapete. Em volta... tanta coisa! Bichos, flores, bonecos... 

brinquedos. Às vezes a princesinha aborrece-se de brincar e fica, horas e 

horas, esquecida, a cismar num outro mundo onde houvesse brinquedos 

maiores, mais belos e mais sólidos. (ESPANCA, 1998, p.53) 

 

O comportamento evasivo da escritora, o qual pode ser percebido na anotação 

transcrita acima, é repetido ao longo do diário. Nessa anotação, ela se designa uma princesa 

rodeada de bichos, flores e bonecos, o que traz a ideia de um ser distanciado da realidade e 

mergulhado no mundo da imaginação (“imagino-me”), de modo a reinventar a si mesma e 

apontar para uma outra possibilidade de existência, com tudo de fantástico que uma vida de 

contos de fadas pode ofertar.  

Outro elemento pertencente ao nível do maravilhoso, do fantástico trazido pela 

escritora para sua escrita referencial é o tapete, o qual nos remete ao tapete mágico dos 

contos de Aladim. Ao imaginar-se uma princesa em seus escritos, Florbela se auto-

representa o paradigma do ser melancólico, de acordo com a concepção de Walter 

Benjamim (1963). Este afirma, baseando-se no pensamento de Pascal, que o soberano, 

apesar de abusar de tiranias e opressões, está sujeito à fragilidade mais do que qualquer 

pessoa, por isso ele vive rodeado de pessoas para que cuidem do seu divertimento, a fim de 
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evitar que ele fique sozinho e, consequentemente, sinta-se infeliz. Benjamim observa que a 

corte é descrita como um lugar parecido com o inferno, onde os cortesões tremem de frio, 

medo e tristeza. A princesinha imaginada pela escritora, mesmo rodeada de brinquedos, 

sente tédio e deseja brinquedos novos, assim como o soberano conceituado por Benjamim, 

o qual deseja sempre novos divertimentos, entretenimentos para não pensar em si e sentir-

se vazio, como se os bens materiais fossem capazes de suprir as lacunas deixadas pelo 

distanciamento do contato entre as pessoas. 

É curioso observar também, em tal anotação, que a princesa imaginada por Florbela 

não possui humanos ao redor. Isso nos faz pensar que, além do comportamento evasivo, o 

autorretrato florbeliano é de um ser desacreditado da natureza humana, outro traço 

sintomático do sujeito melancólico. O descrédito em relação à natureza humana pode ser 

corroborado com a anotação do dia 13 de janeiro de 1930, na qual a escritora afirma o 

seguinte: 

 

Os olhos do meu cão enternecem-me. Em que rosto humano, num outro 

mundo, vi eu já estes olhos de veludo doirado, de cantos ligeiramente 

macerados, com este mesmo olhar pueril e grave, entre interrogativo e 

ansioso? (ESPANCA, 1998, p.37). 

 

 O cão é capaz de sensibilizar Florbela, ao contrário do que acontece com o ser 

humano, que causa verdadeira ojeriza, ocasionando o alheamento do Eu narrador, por isso, 

em grande parte das anotações do diário, são recorrentes as descrições de lugares cujos 

cenários são compostos por bichos e/ou por seres inanimados, como também o povoamento 

de seres lendários em suas digressões, de modo que os contatos com seres humanos reais e 

íntimos se resumem a comentários sobre o pai, evocações do irmão (já morto) e lembranças 

de amigos da faculdade (pertencentes ao passado). Quando a escritora faz algum 

comentário sobre o ser humano, percebe-se o tom de decepção e amargura:  

 

O olhar dum bicho comove-me mais profundamente que um olhar 

humano. Há lá dentro uma alma que quer falar e não pode, princesa 

encantada por qualquer fada má. Num grande esforço de compreensão, 

debruço-me, mergulho os meus olhos nos olhos do meu cão: tu que 
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queres? E os olhos respondem-me e eu não entendo... Ah, ter quatro patas 

e compreender a súplica humilde, a angustiosa ansiedade daquele olhar! 

Afinal do que tendes vós orgulho, ó gentes?... (ESPANCA, 1998, p. 49. 

Escrito em 22 de fevereiro de 1930). 

 

Novamente a escritora põe-se a divagar sobre o olhar do cão dela; comparado a este, 

o ser humano parece embrutecido. Ao afirmar que um bicho consegue tocá-la mais que a 

essência humana, Florbela deixa vir à tona toda sua descrença e desencanto. Desse modo, 

podemos asseverar que o autorretrato florbeliano é de um ser também caracterizado por um 

notável ceticismo em relação à essência humana e em relação à própria realidade em que 

está inserida. 

É justamente esse ceticismo frente à existência o que faz com que a autora-

narradora do Diário do último ano seja tomada por um sentimento de “não-pertencimento”, 

de estranhamento diante da vida, de indiferença, de “solidão fora de controle”: ela é um 

estrangeira. Esse sentimento, para Bauman, pode ser uma experiência bastante 

perturbadora: 

 

Estar total ou parcialmente “deslocado” em toda parte, não estar 

totalmente em lugar algum (ou seja, sem restrições e embargos, sem que 

alguns aspectos da pessoa “se sobressaiam” e sejam vistos por outros 

como estranhos), pode ser uma experiência desconfortável, por vezes 

perturbadora (BAUMAN, 2005, p.19). 

 

Nessa perspectiva, é compreensível que tomada por esse sentimento de inadequação 

associado ao desencanto pela vida, Florbela opte por desistir de viver, seja através do 

suicídio, seja de forma simbólica, evadindo-se.  

O comportamento evasivo de Florbela Espanca pode ser observado no diário através 

das diversas situações e/ou reflexões em forma de notas, como, por exemplo, pela postura 

que ela apresenta diante da sociedade burquesa-cristã preconceituosa e conservadora do 

início do século XX, a qual, cronologicamente, pertenceu, de não se sentir de modo algum 

inferiorizada, colocando-se numa posição de indiferença em relação ao resto do mundo, 

conforme corrobora a anotação do diário datada do dia 19 de fevereiro de 1930, transcrita a 

seguir: 
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Que me importa a estima dos outros se eu tenho a minha? Que me importa 

a mediocridade do mundo se Eu sou Eu? Que importa o desalento da vida 

se há a morte? Com tantas riquezas porque sentir-me pobre? E os meus 

versos e a minha alma, e os meus sonhos, e os montes e as rosas e a 

canção dos sapos nas ervas húmidas e a minha charneca alentejana e os 

olivais vestidos de Gata Borralheira e o assombro dos crepúsculos e o 

murmúrio das noites... então isto não é nada? Napoleão de saias, que 

impérios desejas? Que mundo queres conquistar? Estás, decididamente, 

atacada de delírio de grandezas!... (ESPANCA, 1998, p.49). 

  

Florbela se coloca na posição de poetisa que está à margem da sociedade, porque 

incompreendida, e muito além dela porque, como todo poeta, ela tem fome de infinito. É 

interessante chamar a atenção para o fato de que, em nenhum momento, apesar de se saber 

rejeitada, a escritora se permite rebaixar, ao contrário, deixa transparecer seu orgulho: “Que 

me importa a estima dos outros se eu tenho a minha? Que me importa a mediocridade do 

mundo se Eu sou Eu?”. Florbela se delineia autossuficiente e desdenha a estima dos outros; 

o mundo é medíocre, enquanto ela, por ser poetisa, é capaz de alcançar uma imponência 

somente alcançada pelos deuses. A mesma postura apresentada no diário íntimo é também 

vista na sua escrita ficcional, como, por exemplo, nas duas quadras do soneto “Versos de 

orgulho”: 

O mundo quer-me mal porque ninguém 

Tem asas como eu tenho! Porque Deus 

Me fez nascer Princesa entre os plebeus 

Numa torre de orgulho e de desdém. 

  

Porque o meu reino fica para além... 

Porque trago no olhar os vastos céus 

E os oiros e clarões são todos meus! 

Porque eu sou Eu e porque Eu sou Alguém! 

(ESPANCA, 2005, p.210). 

 

Podemos observar que a mesma afirmação de Florbela em seu diário está contida 

nesse soneto: a ideia do poeta como um ser diferenciado, por isso nobre (“princesa entre 

plebeus”) e do não pertencimento a esse mundo, a essa vida (“Porque o meu reino fica para 

além...”); o fato de sentir-se à margem da sociedade (“O mundo quer-me mal”). No diário, 

Florbela diz que é dona de riquezas e não há por que sentir-se pobre – “[...] Com tantas 
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riquezas porque sentir-me pobre? E os meus versos e a minha alma, e os meus sonhos, e os 

montes e as rosas e a canção dos sapos nas ervas húmidas [...]”–, já no soneto, aparece essa 

mesma imagem quando o Eu lírico afirma ter no olhar os vastos céus e que os oiros e 

clarões são todos dela. 

A indiferença de Florbela em relação ao resto do mundo é peculiar ao estrangeiro, 

aquele que se sente à parte de tudo e de todos, que não pertence a nenhum lugar, a nenhum 

tempo. Florbela é esse ser, isolado e indiferente, que afirma não se importar com a estima 

dos outros, mas, na verdade, sente-se constantemente angustiada por sua situação marginal.  

Assim, o comportamento da escritora está de acordo com o que diz Julia Kristeva sobre o 

estrangeiro: 

A indiferença é a carapaça do estrangeiro: insensível, distante, no fundo 

ele aparece fora do alcance das agressões que, contudo, sente com a 

vulnerabilidade de uma medusa. É que o afastamento onde o mantemos 

corresponde àquele em que ele próprio se aloja, recuando até o centro 

indolor daquilo que chamamos de alma, essa humildade que, 

definitivamente, constitui-se de uma nítida brutalidade (KRISTEVA, 

1994, p.15). 

A tonalidade melancólica de Florbela Espanca também se sobressai quando esta 

reflete sobre o sentido do existir, chegando a questionar, direta ou indiretamente, se vale a 

pena continuar levando uma vida que já é em si morte: “A morte definitiva ou a morte 

transfiguradora? Mas que importa o que está para além? Seja o que for, será melhor que o 

mundo! Tudo será melhor do que esta vida!” (ESPANCA, 1998, p.59).  

Ao afirmar que “tudo será melhor que esta vida”, a escritora portuguesa deixa 

subentendido que já não há justificativa para viver. Nesse sentido, renunciá-la seria um 

caminho. A morte de si, em Florbela, aparece de forma lúcida, consciente, ou seja, pode ser 

entendida como uma saída possível, como a libertação de uma vida sem sentido, como uma 

forma de escapar da banalidade da vida cotidiana e, assim sendo, podemos afirmar que não 

está atrelada a nenhum tipo de ideologia religiosa, pois, de acordo com Dal Farra (2005), a 

relação da escritora com a morte é a mais telúrica possível, desprendida e distante da 

sombra de qualquer consciência cristã. 

 



 

88 

1.2 O lirismo das construções no diário florbeliano 

 

Logo no registro de estreia de seu texto “confessional”, Florbela Espanca afirma não 

ter pretensão de estilo nem de análises filosóficas. No entanto, mais adiante, no mesmo 

registro, manifesta o desejo de que seu diário seja lido. Isso já nos faz enxergar as 

confissões da escritora portuguesa como um espaço onde a escrita literária e a vida social se 

conjugam. A esse respeito, vejamos um trecho da anotação do dia 11 de janeiro de 1930: 

Para mim? Para ti? Para ninguém. Quero atirar pra aqui, negligentemente, 

sem pretensões de estilo, sem análises filosóficas, o que os ouvidos dos 

outros não recolhem: reflexões, impressões, ideias, maneiras de ver, de 

sentir – todo o meu espirito paradoxal, talvez frívolo, talvez profundo. 

Foram-se, há muito, os vinte anos, a época das análises, das complicadas 

dissecações interiores. Compreendi por fim que nada compreendi, que 

mesmo nada poderia ter compreendido de mim. Restam-me os outros... 

talvez por eles possa chegar às infinitas possibilidades do meu ser 

misterioso, intangível, secreto. 

Nas horas que se desagregam, que desfio entre os meus dedos parados, 

sou a que sabe sempre que horas são, que dia é, o que faz hoje, amanhã, 

depois. Não sinto deslizar o tempo através de mim, sou eu quem deslizo 

através dele e sinto-me passar com a consciência nítida dos minutos que 

passam e dos que se vão seguir. 

 [...] Quando morrer é possível que alguém, ao ler estes descosidos 

monólogos, leia o que sente sem o saber dizer, que essa coisa tão rara 

neste mundo - uma alma- se debruce com um pouco de piedade, um 

pouco de compreensão, em silencio, e realize o que eu não pude: 

conhecer-me (ESPANCA, 2008, p.33). 

 

   Conforme podemos perceber, no trecho transcrito acima, o qual faz parte da maior 

anotação de todo o diário, Florbela, embora, inicialmente, afirme que não irá direcionar seu 

diário para ninguém (ou seja, ela mesma será escritora e leitora de suas impressões, 

reflexões etc., como é comum num diário íntimo) se contradiz logo mais abaixo, quando 

declara: “Quando morrer é possível que alguém, ao ler estes descosidos, leia o que sente 

sem saber dizer [...]”. Os escritos de Florbela são direcionados, desse modo, para um leitor 

futuro. Nas palavras de Cholant (2012): 

 

Florbela começa já na primeira página  do seu diário deixando claro o 

quão paradoxal a escrita de diários é. Num ato de fingimento, despoja-se 

de qualquer intencionalidade, e deixa-nos uma pista de construção de um  
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futuro, onde será possível conhecê-la através desses escritos (CHOLANT, 

2012, p.99). 

  

Transgredindo o segredo, uma das singularidades do diário íntimo, e excluindo, 

desse modo, o olhar alheio, a escritora portuguesa não escreve para si mesma, uma vez que 

pressupõe que haverá leitores para seu diário e o direciona, de certo modo, a tais leitores; 

tão pouco ela se detém a se autoanalisar, pois espera análises dos seus futuros leitores: “[...] 

e realize o que eu não pude: conhecer-me.”. Assim, a escritora portuguesa escreve seu 

diário como se tivesse encenando para leitores futuros, ou seja, escreve como se 

ambicionasse ou até mesmo intuísse que esses escritos “confessionais” fossem se tornar 

uma obra literária, objeto de análise e, como tal, sujeita a inúmeras interpretações a cada 

novo olhar lançado. 

Outra particularidade que corrobora com o pressuposto de que há pretensões 

literárias nas confidências florbelianas é o lirismo das construções escritas. Essa 

particularidade faz com que as anotações de Florbela se desviem bastante da 

espontaneidade esperada em um diário íntimo. Vejamos outro registro do Diário do último 

ano, datado de 14 de janeiro de 1930:  

A minha modesta chaise faz-me lembrar – “Excusez du peu” – o Estoril 

em julho: azul do mar, pássaros esquisitos todos asas, gerânios vermelhos 

em grandes umbelas floridas. Passo nela o melhor do meu tempo. Acendo 

um cigarro... e o fumo, dum cinzento-azulento, eleva-se, quase a direito, 

até o tecto, todo pintalgado duma bizarra folhagem roxa, e de exóticas 

rosas em dois tons de alaranjado, flores de papel inventada pelas crianças 

para divertir bonecas. E a minha réverie eleva-se com o fumo, adelgaça-

se, espraia-se, espiritualiza-se. E o meu olhar acaricia, de passagem, o 

vulto do meu irmão morto; demora-se, encantado, nas flores das minhas 

jarras, agora: andorinhas todas brancas, lírios roxos feitos de finos crepes 

georgette, camélias vestidas de duras sedas pálidas. A chuva, lá fora, 

trauteia baixinho a sua clara e doce cantiga de Inverno, a sua eterna 

melodia simples que embala e apazigua. Sinto-me só. Quantas coisas 

lindas e tristes eu diria agora a Alguém que não existe! (ESPANCA, 1998: 

p.37). 

 

    Como podemos observar, nessa anotação, a escritora/narradora põe-se, em um 

primeiro momento, a divagar sobre o Estoril e o tempo que ela passa lá, em seguida fala 

sobre a fumaça do cigarro que acende e, por fim, da falta que sente do irmão Apeles, morto 

num acidente aéreo. É interessante o trabalho elaborado feito por Florbela com a 
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linguagem: ela lança mão, no que deveria ser uma anotação simples de um acontecimento 

corriqueiro, vários recursos estilísticos, como, por exemplo, da metáfora – “Flores de papel 

inventada pelas crianças para divertir bonecas” –, para descrever  uma rosas exóticas de 

tonalidade alaranjada presentes em Estoril, e da prosopopeia –  “o meu olhar acaricia, de 

passagem, o vulto do meu irmão morto [...]”–, para expressar a saudade de Apeles. 

Dentro das construções líricas que podem ser observadas no Diário do último ano, a 

espacialidade merece atenção especial, tendo em vista que Florbela se utiliza do 

artificialismo para compor o ambiente em que habita, sempre povoado de flores, de bichos 

e de figuras lendárias (no caso específico da anotação transcrita acima são as flores). Tal 

artificiaismo resulta na descrição de um mundo muito mais próximo do imaginário (conto 

de fadas) do que do mundo real. Essa proximidade do mundo imaginário tem a ver com o 

que o filósofo Gaston Bachelard, em A Poética do espaço (2008), denomina de imensidão 

íntima, ou seja, uma categoria filosófica do devaneio que, apesar de se nutrir de espetáculos 

variados: 

[...] por uma espécie de inclinação inerente, ele contempla a grandeza. E a 

contemplação da grandeza determina uma atitude tão especial, um estado 

de alma tão particular que o devaneio coloca o sonhador fora do mundo 

próximo, diante de um mundo que traz o signo do infinito. 

(BACHELARD, 2008, p.189). 

 

 De acordo com Bachelard, a imensidão íntima dá verdadeiro significado a certas 

expressões indicativas do mundo exterior. Para esse filósofo, é o nosso interior quem 

oferece determinada dimensão aos espaços, e os poetas sabem muito bem disso, por isso, 

tendem a ir além da descrição e procuram exprimir a grandeza oculta, a profundidade. 

Assim, “mesmo quando um poeta menciona uma dimensão geográfica, sabe por instinto 

que essa dimensão é lida localmente porque enraizada num valor onírico particular” 

(BACHELARD, 2008, p.192). 

No nível do devaneio, o espaço contemplado é, especialmente, aquele que extrapola 

o limite físico do mundo real, foge de objetos próximos, é a imensidão, o infinito. Assim, 

entendemos por imensidão íntima o olhar subjetivo capaz de transformar os ambientes 

físicos, dando-lhes outra dimensão e atribuindo verdadeiro significado a certas expressões 

referentes ao mundo que vemos. 
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Compreendemos, então, que o lugar impregnado de subjetividades, o qual se difere 

do espaço físico, só existe por causa do nosso olhar particular. Podemos observar isso nas 

descrições de lugares encontradas no Diário do último ano, nas quais Florbela deixa 

transparecer toda sua dimensão interior (íntima), tendo em vista que ela se desvia um pouco 

dos detalhes referenciais (dimensão externa) e aponta para uma dimensão onírica, ou seja, 

aponta para detalhes perceptíveis apenas no nível da imaginação. A exemplo, vejamos a 

anotação a seguir:  

É um encanto agora, quase todos os dias renovado, o meu passeio pelo 

Boavista. Como as árvores se enfeitam, espreitando a primavera! 

Polvilham-se de oiro as mimosas, ao crepúsculo riem, num riso diabólico, 

as peónias, vestem as magnólias os seus vestidos de baile: brancos, 

rosados, cor de lilás... saias compridas quase a roçar o chão. Para aquela, 

pequenina, pequenina, toda empertigada, em bicos de pés, no seu tapete 

de veludo, é talvez este Inverno o seu vestido de baile. Tão nova 

ainda![...] (ESPANCA, 1998, p.39. Escrito em 21 de janeiro de 1930). 

 

Ao recordar o passeio diário feito por Boavista, a escritora não só apresenta a 

vegetação que compõe o lugar, como também a humaniza: as árvores se enfeitam ao 

espreitarem a primavera, as peónias riem ao crepúsculo, já as magnólias vestem seus 

vestidos de baile. A personificação tem muito a ver com o estado de espírito do sujeito 

observador, este tende a projetar seus sentimentos e emoções nos elementos externos, de 

modo que o lugar descrito fica impregnado de subjetividades, construindo assim um espaço 

de idealização. Nesse sentido, quando o escritor está alegre, tende a ver e a descrever o 

mundo exterior mais colorido e belo, se está triste, tende a retratar o mundo exterior com 

cores sombrias; Nessa anotação, temos a antropomorfização dos elementos da natureza que 

compõem o lugar, tornando-o maravilhoso, fantasioso e nos fazendo pensar numa escritora 

deslocada do mundo, capaz de reinventar a vida através do seu olhar de Alice23, guiada 

sempre pelas múltiplas possibilidades ofertadas pela arte, pela imaginação. 

É interessante comentar que a espacialidade do diário íntimo de Florbela se 

aproxima bastante do desenho espacial de alguns de seus contos, corroborando com a tese 

de que nos seus escritos confessionais a escritora alentejana se utiliza o tempo todo de um 

misto de fabulação e experiência vivida. A esse respeito, vejamos como a escritora 

                                                            
23 Refiro-me aqui a Alice de Alice no país das m 

aravilhas. 



 

92 

descreve a salinha, espaço onde se passa o enredo do conto “À margem dum soneto”, 

pertencente ao livro O dominó preto (2010): 

As grandes flores de cretones claros davam ao pequeno aposento um ar 

alegre de festa íntima. O irradiador aceso espalhava por todo ele uma 

temperatura deliciosa. Nas paredes, pratos da china preciosos; uma praça 

de aldeia cheia de sol, de Alberto Sousa. Aqui e ali, espalhados por 

colunas e mesinhas, os sorrisos amigos de meia dúzia de fotografias. Três 

jarras enormes, ajoujadas de camélias brancas, puríssimas, lembrando, na 

sua gelada perfeição, exangues flores de cera. (ESPANCA, 2010, p.47). 

O mesmo artificialismo utilizado na ambientação do diário pode ser percebido nesse 

conto: as flores, os objetos de ornamentação, os “sorrisos” nos porta-retratos, tudo parece 

compor um ambiente tão plástico quanto o do diário. Assim, podemos pensar que Florbela 

transportou esse artificialismo para suas confissões. É interessante comentar também que 

essa ambientação se repete nos escritos de Florbela, como uma moldura fixa.  

Levando em consideração as particularidades descritas acima, as quais fazem parte 

tanto do texto autobiográfico quanto do texto de ficção, podemos afirmar que o conto, 

matéria de ficção por excelência, se inscreve na vida real da autora, no sentido de que o real 

é ficcionalizado, perdendo, pois, seu estatuto de pura referencialidade. 

Conforme observamos, os espaços nas anotações florbelianas são artificiais, 

fantasiosos, utópicos, míticos (isso ajuda a criar uma imagem de Florbela mulher 

igualmente mítica). Tais espaços destoam das particularidades de um mundo próximo, real, 

deslocando o eu narrador para outro mundo. Assim, a espacialidade do Diário do último 

ano não existe geograficamente, ela está dentro de Florbela. Assim, a escritora abandona 

“os cenários do mundo para viver o cenário único da imensidão” (BACHELARD, 2008, 

p.200). 

Outro ponto que certifica a interferência da ficcionalidade no diário íntimo 

florbeliano é a confissão da utilização do exercício da escrita como fingimento poético, 

conforme elucida o registro do dia16 de julho de 1930:  

Até hoje, todas as minhas cartas de amor não são mais que a realização da 

minha necessidade de fazer frases. Se o príncipe Charmant vier, que lhe 

direi eu de novo, de sincero, de verdadeiramente sentido? Tão pobres 

somos que as mesmas palavras nos servem para exprimir a mentira e a 

verdade (Espanca, 1998, p.57). 
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Ao falar de suas cartas de amor, Florbela revela não haver sinceridade em suas 

palavras, pois tais cartas não passam da necessidade de formular frases. A escritora declara 

ainda que não há, na linguagem verbal, nada para diferenciar a mentira e a verdade: “Tão 

pobres somos que as mesmas palavras nos servem para exprimir a mentira e a verdade”.  

Desse modo, dada essa afirmação, não podemos confiar muito na fidedignidade dos 

escritos do Diário do último ano, uma vez que não resta dúvida de que alguém detentor do 

conhecimento e compreensão dos artifícios da escrita saberia perfeitamente usá-la a fim de 

rasurar os resquícios autobiográficos: “É a sofisticação da linguagem que, mais uma vez, 

inscreve a escrita de Florbela, e o autor textual por ela criado, num espaço lúdico situado 

entre a verdade e a mentira, entre a realidade e a ficção” (JUNQUEIRA, 2003, p.111). 

 Somado a isso, recursos como a construção do espaço e a personificação, auxiliam 

a compor paisagens de um lirismo incomum para um gênero confessional como o diário. 

Este, conforme já ponderamos anteriormente, é tido como a modalidade confessional mais 

fiel à verdade. As anotações de Florbela vão além dos registros de lembranças e 

experiências, vão além das “impressões sem pretensão de estilo”, pois o conjunto composto 

de elaborado trabalho formal mais conteúdo de cunho, por vezes, filosófico faz o diário 

florbeliano extrapolar as anotações de tom confessional, embora estruturalmente seja fiel à 

modalidade. 

 

1.3 O desvio do tempo presente 

 

A quebra da linearidade do tempo é outra particularidade do Diário do último ano, 

de modo que, diferentemente do diário tradicional que é um relato cronológico e representa 

sempre o momento presente, várias das anotações de Florbela em seu espaço confessional 

não estão enraizadas no cotidiano, ultrapassando, deste modo, a referência temporal 

registrada. Assim, os fragmentos que compõem o diário florbeliano não respeitam o 

calendário, não obedecem a uma linearidade; a cronologia dos dias é mantida, mas não a 

dos fatos, como é o caso da anotação do dia 15 de janeiro de 1930: 
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Como me lembra hoje o jardim da Faculdade! A minha recordação veste-

o de roxo de todas as suas violetas, nesta evocação de um passado há tanto 

perdido! Maria Albertina, Tarroso, Regado, Camélier, Fontes, tantas, 

tantas sombras! Tantos mortos já! Jardim por onde ecoaram tantos gritos, 

tantos risos, tantas blagues, todo o viço e o frémito das nossas inquietas 

mocidades, por onde vogaram, confiantes e exaltados, todos os sonhos de 

nossas almas que acreditavam na glória, na riqueza, na vida e em 

maravilhosos destinos de lendas! Não gostaria de o tornar a ver; já não é o 

meu jardim, já não é o nosso jardim; as violetas já não são as mesmas 

violetas, e aquela árvore grande que parecia debruçar-se ao ouvir-nos, 

meu amigos vivos, meus amigos mortos, já decerto nos não conheceria... 

(ESPANCA, 1998: p.39). 

  Esse trecho é uma recordação de Florbela da época em que fez faculdade de Direito 

em Lisboa, no ano de 1917; trata-se de uma recuperação saudosista do passado e, portanto, 

de um tempo longínquo, que não corresponde à data fixa. Conforme já foi mencionado, a 

data é a base do diário, por isso, o primeiro gesto do diarista é anotá-la acima do que vai 

escrever. O registro ou entrada (o que está escrito sob uma mesma data) representa aquele 

momento. O crítico Wander Melo Miranda afirma em Corpos escritos (1992) que o pacto 

do diarista é o de respeitar o calendário e submeter-se a ele, o que acarreta numa maior 

possibilidade de fidelidade à experiência real no diário: 

Se o diarista data com precisão os diversos momentos da sua vida, 

podendo voltar-se constantemente sobre si enquanto escreve, é porque o 

pacto que ele afirma [...] é o de respeitar o calendário e submeter-se a ele: 

o escrito enraíza-se no cotidiano e na perspectiva por ele delimitada. Há 

uma possibilidade maior de exatidão, de precisão e fidelidade à 

experiência real no diário, justamente pela menor separação, o que é mais 

difícil de ser atingido pela autobiografia, em razão do caráter seletivo da 

memória, que modifica, filtra e hierarquiza a lembrança (MIRANDA, 

1994, p.34). 

  

Desse modo, o registro da data nos faz pensar no diário como uma escrita do 

momento presente, além de pressupor uma maior fidelidade aos fatos narrados. No entanto, 

o Diário do último ano transgride essa particularidade do gênero, uma vez que se desvia, 

conforme pode ser visto no registro transcrito acima, da data registrada. É possível afirmar 

que tal desvio aproxima o diário florbeliano da escritura memorialística, entenderemos o 

porquê dessa aproximação a partir de uma breve explanação do que é o texto 

memorialístico. 



 

95 

O historiador Jacques Le Goof (2003) reconhece o conceito de memória como 

sendo crucial para o desenvolvimento da própria história, pois sem ela não haveria estudo 

nem conhecimento. Apesar de o capítulo intitulado “Memória” se ater mais numa 

abordagem coletiva e social, a forma como é definida a memória nos ajudará a entender 

como funciona um texto de cunho memorialístico. Le Goff lembra que foi a Grécia antiga 

que divinizou a memória; trata-se da deusa Mnemosine, que revelava aos homens os 

segredos do passado: 

Os gregos da época arcaica fizeram da memoria uma deusa, Mnemonize. 

È a mãe das nove musas, que ela procriou no decurso de nove noites 

passadas com Zeus. Lembra aos homens a recordação dos heróis e dos 

seus altos feitos, preside a poesia lírica. O poeta é, pois, um homem 

possuído pela memória, o aedo é um adivinho do passado, como o 

adivinho o é do futuro. É a testemunha inspirada nos “tempos antigos”, da 

Idade Heróica e, por isso, da idade das origens (LE GOOF, 2003, p.433).         

 

Assim, de acordo com essa construção mítica, podemos entender que a história é 

filha da memória. O historiador reconhece, na memória, a propriedade de armazenar 

informações e a define como um conjunto de funções psíquicas que nos permite atualizar 

informações e/ou impressões passadas. Ele faz referência a vários estudiosos que, de 

alguma forma, contribuem ou contribuíram para conceituar e discutir sobre a memória, 

dentre os quais, o antropólogo Francês Leroi-Gourhan, o qual apontou a existência de três 

tipos de memória: a memória específica, a memória étnica e a memória artificial. Le Goff 

cita também o conceito de memória de acordo com o filósofo medieval Boncompagno da 

Signa. De acordo com esse filósofo, ligado à retórica clássica, “a memória é um glorioso e 

admirável dom da natureza, através do qual reevocamos as coisas passadas, abraçamos as 

presentes e contemplamos as futuras, graças à sua semelhança com as passadas” (SIGNA 

apud LE GOOF, 2003, p. 447).  

Assim, podemos entender a memória, segundo a sistematização de Jacques Le 

Goof, como a habilidade de adquirir, de consolidar e de evocar informações disponíveis, 

seja internamente, no cérebro (memória biológica), seja externamente, em dispositivos 

artificiais (memória artificial) ou ainda de uma forma grupal (memória social). 

Já Ecléa Bosi, no seu estudo Memória e sociedade: lembrança de velhos (2004, 

p.39), chega à conclusão de que “a memória é um cabedal infinito do qual só registramos 
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um fragmento”. Essa pesquisadora assinala também que a palavra souvenir (lembrar-se, em 

francês) significa um movimento de vir de baixo, vir à tona o que estava submerso, de 

modo que nós embaralhamos os elementos do nosso presente às milhares de minúcias do 

nosso passado: “Pela memória, o passado não só vem à tona das águas presentes, 

misturando-se com as percepções imediatas, como também empurra, “desloca” estas 

últimas, ocupando o espaço todo da consciência. A memória aparece como força subjetiva 

ao mesmo tempo profunda e ativa, latente e penetrante, oculta e invasora” (BOSI, 2004, 

p.47). 

A partir das duas acepções expostas acima, podemos entender que a memória 

comporta o presente, o passado e o futuro, num movimento em que as recordações são 

embaçadas pelo tempo e o que permanecem, na verdade, são fragmentos de lembranças 

recompostos pela imaginação, afinal, “qualquer memória do passado é um pouco 

estetizada” (BAKHTIN, 2003, p.140). A recorrência à ficção nas modalidades 

autobiográficas torna-se inevitável, tendo em vista a impossibilidade da restituição da 

riqueza e complexidade da vida real. Assim, o escritor-personagem tende a apelar para a 

imaginação em face das lacunas que o tempo proporciona. Deste modo, conforme afirmou 

Fonseca (2005), “o que vivemos, interpretamos ou reconhecemos como nossa realidade, 

uma vez escrito, torna-se ficção – no seu mais alto grau de semelhança, ou seja, uma 

representação da vida” (2005, p.87). 

Em relação ao subgênero literário memórias, o qual se move no espaço ocupado 

pela autobiografia, pelo diário e pelas confissões, trata-se de um relato que visa reconstruir 

o passado com base nas ocorrências e nos sentimentos gravados na memória, de tal modo 

que, distorcido pela memória, o passado é transfigurado como se parecesse inventado, 

aproximando-se do mundo ficcional (MOISÉS, 2004).  

O distanciamento entre o tempo da escrita e o tempo das lembranças narradas é um 

fator que auxilia no “deslizamento da autobiografia para o campo ficcional” (MIRANDA, 

1994, p.30), ou seja, ao fragmento das lembranças é comum que o escritor das memórias 

junte a invenção, resultando numa escrita caracterizada pelo entrecruzamento do ficcional e 

do não ficcional, de modo que “a realidade é muitas vezes uma base, a partir da qual a 

imaginação preenche vazios e cria relevos que tornam a narrativa algo belo e artístico 
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devido ao equilíbrio formal de suas estruturas e de sua expressão” (FONSECA, 2005, 

p.76). 

Dessa maneira, ao evocar “um passado há tanto perdido”, a nossa escritora faz com 

que elementos de sua recordação, como o jardim da faculdade e os colegas com quem 

conviveu pareçam distanciados do mundo real. Tal distanciamento é comum no exercício 

da rememoração, uma vez que o escritor, ao revisitar aquele acontecimento preso a um 

determinado tempo e lugar, é capaz de dialogar com o tempo, recriando o que se passou. O 

passado, nesse caso, é uma reinvenção do presente.  

 Conforme podemos observar, o Diário do ultimo ano se apresenta como um 

discurso ambíguo, heterogêneo, o qual embaralha o confessional e o ficcional, na medida 

em que apresenta problemáticas e temáticas presentes nos contos e nos poemas de Florbela 

Espanca. Deste modo, a tradição é recriada, pois, a escritora acrescenta a uma forma 

convencional, o diário íntimo, novos elementos. 

Nesse sentido, entendemos o diário florbeliano como um texto que transita entre a 

convenção e a inovação, espaço onde o gênero tradicionalmente tido como confessional se 

apaga, porquanto se sobrepõe a representação de si e não a descrição de quem realmente a 

escritora é. A observação de Junqueira (2003) acerca do artificialismo do Diário do último 

ano corrobora com essa afirmação: 

Se em toda a sua obra Florbela Espanca sempre fez o elogio do artificio, 

privilegiando a mentira, o sonho, a fantasia no seu confronto com a 

realidade da vida, não parece diferente o procedimento adotado para a 

elaboração do Diário, que afinal propõe, tacitamente, a inserção da autora 

num lugar fora do mundo, onde a concretude do real não a alcance 

(JUNQUEIRA, 2003, p.114). 

 

 Nesse sentido, o discurso de Florbela, intencionalmente paradoxal, em seu diário, 

acaba por desfazer “a ilusão autobiográfica”, tendo em vista que ela não faz suas anotações 

a fim de, tão somente, confidenciar-se, compactuando, portanto, com o que afirma Miranda 

(1992): 

O texto postula-se não como termo final onde se decide a totalidade e 

unicidade, mas como interrogação deixada em aberto na sua disparidade e 
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indefinição. Por um sistema de desvios e denegações, a suposta plenitude 

d a palavra autobiografia é desconstruída, dando lugar a um processo no 

qual os problemas do mundo vivenciado não se colocam em termos 

restritos de individualidade, pois a historia pessoal faz-se 

concomitantemente interior e exterior ao sujeito e mesmo à sua revelia 

(Ibidem, p.85). 

 

Assim, será sempre admissível ler em Florbela uma narrativa confessional, no 

entanto, a essa narrativa confessional são adicionados elementos que rasuram as 

confidências. Esse tipo de procedimento demonstra a consciência crítica da escritora, bem 

como o valor estético do diário. Nessa direção, é providencial citarmos aqui o pensamento 

de Anatol Rosenfeld sobre a noção de valor estético no ensaio intitulado “Literatura e 

personagem” (2009, p.12): “Os critérios de valorização, principalmente estéticos, 

permitem-nos considerar uma série de obras de caráter não-ficcional como obras de arte 

literária e eliminar, de outro lado, muitas obras de ficção que não atingem certo nível 

estético”.  

Deste modo, norteados por tal pensamento e pelas particularidades comentadas ao 

longo do presente capítulo, podemos enxergar o Diário do último ano como um projeto 

literário da modernidade, tendo em vista que é um texto de dimensões e particularidades 

fictícias, fabulatórias, situado num espaço não definível entre o mundo real e o imaginado, 

entre a representação de ordem pragmática e a representação de ordem ficcional. 
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CAPÍTULO 3 

Estética da confluência: ficção e autobiografia nos contos e no Diário do 

ultimo ano, de Florbela Espanca 
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Parte 1 

 

Mulheres de perdição em O dominó preto 

 

 

 

[...] não é evidente que um motivo ficcional atravesse com 

naturalidade sua demarcação própria para se adentrar igualmente 

na biografia. Ou melhor dizendo: não é evidente que um dado 

biográfico se transfira ileso para a ficção, visto que as leis que 

regem a biografia são diversas daquelas que regem a literatura ( 

Maria Lucia Dal Farra). 

 

Enquanto estamos vivos, não podemos escapar de máscaras e 

nomes. Somos inseparáveis de nossas ficções – nossas feições 

(Octavio Paz). 
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1. A dança transgressora de Reine Dupré 

 

O conto “Mulher de perdição”, clara alusão ao romance do escritor romântico 

Camilo Castelo Branco, parece ter um caráter experimental, tendo em vista a anotação no 

verso do manuscrito: “primeiros ensaios (coisas para aproveitar) ou antes para não 

aproveitar... tolices!”. Talvez por ter esse caráter, a história, apesar de ser a primeira ficção 

em prosa escrita por Florbela, ficou inacabada, mas isso não compromete sua linearidade.   

O enredo desse conto inaugural gira em torno da paixão arrebatadora de João 

Eduardo por uma bailarina enigmática e exuberante chamada Reine Dupré. João Eduardo é 

descrito como um jovem solteiro de 30 anos, oficial da marinha, filho único, de família 

tipicamente burguesa, cuja cor dos olhos nada banal foi herdada da mãe e o olhar é frio e 

duro “como um golpe seguro de uma boa lâmina” (ESPANCA, 2010, p.16.). O jovem é 

prometido, por seus pais, em casamento a Helena, sua vizinha e amiga de infância. No 

entanto, ele enxerga a moça como uma criança e tudo o que consegue sentir é respeito e 

amor fraterno: “[...] o caso é que tenho vivido demasiado com ela, conheço-lhe a cor, a 

tonalidade dos seus sonhos pueris, não tem pra mim o interesse... o encanto...” (Idem 

Ibidem, p.26).  

Na situação inicial da história, narrada em terceira pessoa, João Eduardo conversa 

com outros três amigos sobre política, negócios e mulheres. Nessa ocasião, uma moça 

passa acompanhada de uma mulher de 40 anos e impressiona os rapazes. Logo, o foco da 

discussão passa a ser a beleza da moça misteriosa que encantou à primeira vista João 

Bernardo e Farper: 

De fato, a mulher que avançava era merecedora do entusiasmo 

lírico, da ênfase apaixonada de Farper. Era impossível passar 

despercebida fosse onde fosse, embora envolvessem farrapos de 

mendiga. Alta, um desses tipos de elegância moderna, flexível 

como uma haste, silhueta de graça e de perfeição rara, inesquecível. 

O chapéu grande sombreava-lhe um pouco as feições que o 

crepúsculo adiantado e a bruma mal deixava adivinhar (ESPANCA, 

2010, p. 180). 

 

. 
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 Até então, diferentemente dos outros rapazes, João Eduardo não se impressiona 

nem um pouco com a moça, mostra-se seguro de si e faz a seguinte declaração: “as 

mulheres fatais (...) já passaram à história, vivem empalhadas nas páginas de Camilo e não 

correm as ruas num anoitecer de outubro” (ESPANCA, 2010, p.18). Tal moça é uma jovem 

dançarina de teatro renomada, que mora na França e que veio a Portugal fazer uma 

apresentação no Modern Club. 

A paixão fatal só acontece quando João Eduardo assiste a uma apresentação de 

dança de Reine; nessas alturas, seus pais já manifestaram a vontade de que ele se case com 

Helena, uma moça de família abastada, doce e submissa, perfeito modelo de mulher da 

sociedade burguesa e patriarcal daquele contexto: “E para mãe dos seus filhos, rainha do 

seu lar, que melhor poderia escolher que a dona daqueles olhos?” (Idem Ibidem, p.33), 

indaga, em pensamento, o próprio João Eduardo. Interessante perceber aqui como é forte a 

visão estereotipada da mulher: tanto a família como João percebe em Helena a mulher ideal 

para casar por apresentar características que, desde a idade medieval, são consideradas 

apropriadas a uma esposa; “– Conhemo-la de pequeninha e sempre assim: fresca, pura, 

meiga, com um esplendido gênio, com um grande gosto pela casa, sem vaidades ocas nem 

puerilidades piegas, enfim a mulher que todos os pais desejariam ver desposar aos filhos” 

(Idem Ibidem, 25-26). No entanto, a moça, amiga de infância do protagonista, não 

conseguia provocar nenhuma atração nele: 

A Helena continuava pra mim a garota de tranças pelas costas, que subia 

às árvores e me puxava. E depois tenho por ela grande respeito, para que 

pudesse ir assim perturbá-la levianamente com promessas que não eram 

de maneira alguma a expressão dos meus sentimentos por ela 

(ESPANCA, 2010, p.23). 

 Como podemos observar no trecho transcrito acima, Eduardo sente um carinho 

fraternal por Helena e a vê como uma menininha que brincava com ele quando eram 

crianças, mas não a enxerga como uma mulher, capaz de provocar nele desejo, atração. Isso 

faz com que o rapaz peça aos pais um tempo para poder assumir tal compromisso: 

 

Olhe, pai – disse-lhe com doçura João Eduardo – deixe-me pensar este 

mês; nas vésperas de ir para Lisboa tornaremos a falar nisso. Até lá, 

deixe-me viver tranquilamente, sem preocupações, gozando as horas 
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destes dias tão esperados, tão sonhados na vossa companhia (ESPANCA, 

2008, p.26). 

 

Diferentemente de Helena, Reine Dupré pode ser vista como o antimodelo da 

mulher ideal, isso se considerarmos a relação dicotômica mulher santa/puta. Desse modo, 

enquanto aquela é pura, santa, dócil e abnegada, esta pode ser considerada, levando em 

consideração os estereótipos, pecadora, suja e devassa, por impor e assumir sua 

sexualidade. Reine consegue despertar em Eduardo o desejo, a atração sexual, uma paixão 

arrebatadora; a bailarina voluptuosa e exuberante, com andar de felino, pele branca 

contrastando com seus cabelos escuros, boca vermelha e olhos esverdeados de Ofélia, era 

capaz de envolver qualquer homem em seus passos sensuais de dança, levando-o à 

perdição, conforme ilustra o trecho a seguir:   

[...] E a mulher, numa apoteose, que dançava! Os milhões de Arlequim... 

O vestido curto, aos quadrados brancos e pretos, a colerette enorme, 

aquele arzinho de boneca que um sopro de loucura animasse... fechou os 

olhos. Os pezitos brancos voavam pelo estrado e pareciam leves, leves 

como um par de borboletas em maio! Depois, a paixão de Salomé... O 

corpo escultural quase nu, a saia curta toda em fios de pérolas, os seios 

como duas rosas a abrir...e o cenário todo vermelho, como uma grande 

mancha de sangue que alastrasse... Salomé! Os gestos de paixão, os olhos 

cruéis, da cor indecisa das opalas, semicerrados, as pálpebras lânguidas... 

A princesa da judeia, quando dançou naquele crepúsculo de sangue, devia 

ter tido aquele olhar de volúpia e de morte (ESPANCA, 2003, p.34).   

 

Esse trecho traduz o pensamento de João Eduardo ao retornar para casa após assistir 

ao espetáculo de dança protagonizado por Reine Dupré. Percebe-se o fascínio exercido pela 

bailarina em João Eduardo quando este se deixa paralisar pelas lembranças da noite 

anterior: 

Nunca, até aquele dia, se sentira assim perturbado, por nenhuma fora 

arrastado naquela embriaguez, quase à primeira vista, quase sem poder 

resistir àquele enleio que o alheava de tudo, ele que mal a conhecia, tão 

refratário, por princípio e por temperamento, a todo e qualquer domínio 

(Idem Ibidem, p.37). 
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É inevitável associarmos Reine à Salomé, uma figura feminina bíblica, de origem 

judaica, filha de Herodias e de Herodes Filipe, que se tornou célebre pela dança dos sete 

véus e é apontada como a grande responsável pela execução de João Batista. Nos relatos 

bíblicos, há uma descrição de que a princesa da Judeia dança para seu tio e padrasto 

Herodes Antipas, numa festa que este dá em seu palácio. Embriagado, entusiasmado e 

louco de paixão, o Rei Antipas, depois do espetáculo da dança, promete realizar qualquer 

desejo da princesa. Assim, orientada pela mãe, Salomé pede a cabeça de João Batista em 

uma bandeja. Esse episódio, erótico e trágico, inspirou vários escritores, especialmente os 

decadentistas, como Oscar Wilde e Mário de Sá-Carneiro. 

A transgressão em Reine Dupré está associada aos movimentos do corpo 

propiciados pela dança e, nesse sentido, a seminudez do corpo e a descrição dos 

movimentos insinuantes e sensuais proporcionados pela dança, somadas à comparação 

entre Reine e Salomé, simbolizam a busca da pulsão libertadora do feminino neste conto. 

Através da bailarina, Florbela Espanca foi capaz de gritar, à revelia daquele contexto 

extremamente conservador e machista, a recusa em ser tão somente um reflexo do modo de 

vida limitado ofertado às mulheres. Nessa perspectiva, é possível afirmar que o episódio da 

dança de Salomé foi resgatado por Florbela Espanca, neste conto, para exibir um corpo 

feminino por séculos desrespeitado e oprimido: os movimentos eróticos da dança podem 

ser interpretados como um modo explícito de libertação. Conforme defende Louro, o corpo 

de Reine ganhou sentido socialmente, pois expressa os desejos e prazeres de uma mulher, 

na medida em que se mostra agente e sujeito dos seus desejos:   

Os corpos ganham sentidos socialmente. A inscrição dos gêneros – 

feminino e masculino – nos corpos é feita sempre num contexto de uma 

determinada cultura e, portanto, com as marcas dessa cultura. As 

possibilidades da sexualidade – das formas de expressar desejos e 

prazeres – também são sempre socialmente estabelecidos e codificados 

(LOURO, 2000, p.11).   

 

O corpo da mulher, conforme sabemos, sempre foi associado, na cultura cristã, ao 

pecado e aos prazeres mundanos. Esse tabu foi historicamente construído na cultura 

ocidental a partir do pensamento filosófico advindo de Platão, que sempre privilegiou a 

mente em detrimento do corpo: “Para Platão o corpo é uma traição da alma, da razão e da 

mente, que são aprisionadas pela materialidade corporal” (XAVIER, 2007, p.17). Essa 

ideia foi ratificada pela moral religiosa cristã, a qual distingue a alma, dada por Deus 

(por isso não perecível), e o corpo, lascivo e pecaminoso. A partir desse dualismo 
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corpo/alma, foi feita a comparação entre o corpo e a mulher e a alma e o homem, 

contribuindo para a mítica supremacia do sexo masculino, sempre privilegiado e 

considerado um ser superior na construção do processo histórico da sociedade 

ocidental, conforme ratifica Coelho (2011): 

 

Os conceitos, preceitos e preconceitos acerca do corpo feminino tiveram 

suas origens na antiguidade, foram intensificados na Idade Média e 

mantidos e parcialmente modificados na contemporaneidade. O fato de 

Deus ser uma figura masculina, a "primogenitura" de Adão e também a 

crença de que Eva foi formada a partir de uma das costelas de Adão são, 

segundo Barros (2006), concepções decisivas para a formação de um 

imaginário em que cabe a mulher uma posição de inferioridade e 

subalternidade em relação ao homem (2011, p.261). 

 

No conto “Mulher de perdição” o tabu do corpo é quebrado, pois, traz imagens do 

erotismo associado à apresentação de dança de Reine, momento em que o corpo da 

bailarina movimenta-se totalmente livre dos ditames religiosos e morais então vigentes, os 

quais tolhiam a liberdade da mulher a partir da disciplinação do corpo. Este, desde a Idade 

Média, é considerado fonte de todo mal, conforme já mencionamos e a dança, por ser a 

expressão do corpo, era considerada “coisa do demônio”.  É observada ainda a oposição do 

corpo de Reine ao corpo disciplinado discutido por Elódia Xavier em Que corpo é esse? O 

corpo no imaginário feminino (2007). Nesse livro, a crítica já citada tem o objetivo de 

mostrar a representação do corpo como local de inscrições culturais, sociais e políticas. 

Para tanto, ela reformula e amplia as tipologias dos corpos a partir das teorias do sociólogo 

Arthur Franklin. De acordo com tal estudo: 

Para a sociologia do corpo, o importante é teorizar sobre as instituições a 

partir do estudo do corpo, o que nos leva a pensar que a análise da 

representação dos corpos pode ser um excelente meio de conhecer as 

práticas sociais vigentes, uma vez que as ações corporais são orientadas 

pelos e para os contextos institucionais (XAVIER, 2007, p.26). 

 

As dez categorias estabelecidas pela pesquisadora são: corpo invisível, corpo 

subalterno, corpo disciplinado, corpo envelhecido, corpo imobilizado, corpo refletido, 

corpo violento, corpo degradado, corpo erotizado e corpo liberado. A fim de mostrar como 

se caracterizam esses corpos, a obra de Elódia analisa um total de 23 narrativas de autoria 

feminina, mostrando do corpo subalterno e disciplinado (corpos dóceis), pertencentes às 

mulheres que inexistem como sujeito do próprio destino, até o corpo erotizado e o corpo 
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liberado (corpos transgressores), pertencentes àquelas que ambicionam e conquistam a 

liberdade no sentido amplo da palavra. 

Assim, através, por exemplo, das personagens Macabéa, de A hora da estrela, e de 

Leontina, do conto “A confissão de Leontina”, utilizadas para mostrar como se comporta 

um corpo disciplinado, Elódia observa que os corpos são moldados desde a infância por 

ensinamentos e imposições reforçados pelas instituições sociais como a família e a Igreja, 

trazendo, por isso, marcas de um sistema injusto e repressor. Desse modo, grande parte dos 

escritos de autoria feminina até o fim dos anos 60 tendia a representar os corpos dóceis. 

Todavia, a partir da década de 70, esse quadro começa a mudar “quando as 

feministas descobriram que podiam ser donas do próprio corpo” e, como consequência, as 

mulheres passam “a romper o silêncio sobre o próprio corpo, reivindicando o direito ao 

prazer” (XAVIER, 2006). Deste modo, as escritoras femininas passam a construir 

personagens que figuram o corpo erotizado. Este vivencia a sensualidade plena, buscando 

desfrutar desse prazer. Um pouco mais tarde, nos anos 90, conforme também ressalta 

Elódia, a liberação sexual já não era suficiente. Desta forma, as conquistas alcançadas em 

séculos de repressão e de dominação masculina fizeram a mulher perceber que a liberdade 

do corpo e sexual não bastavam para alcançar a emancipação, por isso ela busca agora ser 

sujeito de sua própria história. Nesse momento, o corpo liberado passa a ser representado 

na narrativa ficcional feminina, o qual é caracterizado, sobretudo, por estar sempre num em 

formação, num “processo de expressiva recriação do mundo do qual faz parte”: 

Ora, nos textos literários, encontramos representações deste corpo, que 

chamamos liberado, típico da pós-modernidade, como muito bem declara 

Bauman, que recusa uma identidade fixa, investindo na mobilidade 

identitária, admitindo a ambivalência como parte do processo libertário 

(XAVIER, 2006, p.187). 

 

O corpo da bailarina Reine, situado na década de 20 e, portanto, antecipando o que, 

décadas mais tarde, tornar-se-ia comum nas personagens femininas, é completamente 

desvencilhado dos ensinamentos patriarcalistas, podendo ser visto tanto como uma 

representação do corpo erotizado como do corpo liberado.  Pode ser considerado um 

protótipo do corpo liberto por ser uma fonte de prazer, pertencente a uma mulher fatal, 
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distinta de outras mulheres da sua época por vivenciar plenamente sua sexualidade e ser 

socioexistencialmente também liberta. Apresenta-se também como modelo do corpo 

liberado porque Reine é dona de si e vai um pouco mais além da liberdade sexual, pois, 

conforme a narrativa insinua, se joga ao desconhecido: mesmo sendo casada, fica 

subentendido no conto que a atração sentida por João Eduardo é recíproca quando a 

bailarina diz que deseja vê-lo novamente: 

As pálpebras baixaram-se, rapidamente, velando os olhos de opala, um 

sorriso misteriosamente irônico ergueu-lhe um pouco os cantos da boca 

que o lápis avivara, um frêmito imperceptível fez-lhe tremer a voz um 

pouco arrastada, com uma leve acentuação francesa, ao dizer: 

- Espero que voltemos a ver-nos. Às quatro e meia recebo de bom grado 

todos os meus amigos (ESPANCA, 2010, p.40-41). 

 

O convite sutil feito por Reine reitera o desejo de reencontrá-lo e, nesse sentido, 

podemos ver a representação do corpo liberado do qual nos fala Elódia, pois, além de 

expressar a sensualidade, possuía também libertação social, se opondo ao esperado de uma 

mulher comprometida, a qual, além de ser instruída para a vida doméstica, deveria obedecer 

a certos padrões de comportamentos como, por exemplo, frequentar somente os lugares 

classificados como “familiar”. Esse tipo de representação de corpo vem crescendo cada vez 

mais nas narrativas femininas, conforme declara Xavier: 

É satisfatório observar que o corpo liberado vem surgindo com certa 

constância em nossa literatura de autoria feminina, o que representa uma 

tendência social que permite às mulheres viverem plenamente “sua 

vocação de ser humano”, sua sexualidade, enfim, sua transcendência, 

como queria Simone de Beauvoir (XAVIER,2007, p.196). 

 

Por ser dançarina, “mulher de teatro”, Reine Dupré frequentava lugares não 

habituais para uma mulher naquela sociedade conservadora, como as casas de show, onde 

ela se apresentava. Além de ser ligada às artes, Reine morou a vida inteira na França, 

considerada o berço dos movimentos feministas. Esses dois fatores explicam a essência de 

liberdade na composição da protagonista. Em contrapartida, a personagem Helena é um 

exemplo do corpo disciplinado, uma vez que é um corpo regido pelo sistema, feito para 

obedecer e se submeter às regras da sociedade, das instituições de poder e de uma figura 
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masculina e, por isso, não consegue provocar desejo em Eduardo, seu corpo é inexpressivo, 

tolhido, dócil, programado pra ser subserviente.   

Se levarmos em consideração o próprio título escolhido para o conto – “Mulher de 

perdição” – já prenuncia o estigma da mulher que não se comporta de acordo com a ordem, 

com o que era imposto tradicionalmente. A palavra perdição, dentro de uma sociedade 

cristã, está associada à ideia de pecado original, o qual atribui a culpa da queda do homem à 

mulher: Eva, Salomé e, no caso desse conto, Reine, personagem subversiva, responsável 

por fazer o protagonista Eduardo perder-se pela paixão; então, a mulher de perdição é 

aquela que se desvia dos caminhos do senhor, se opondo ao modelo de mulher virtuosa. 

Assim, a intertextualidade percebida logo no título se perfaz no conto: a palavra 

perdição, além de fazer referência ao episódio de Salomé, no qual João Batista perde, 

literalmente, a cabeça, dialoga também, conforme observamos anteriormente, com a novela 

camiliana intitulada Amor de perdição, uma das obras mais representativas do Romantismo 

português. Tal novela conta a história de amor entre Simão e Teresa, que não podem ficar 

juntos por causa da rivalidade existente entre as famílias. Os dois jovens trocam 

correspondências escondidos da família e juram amor eterno, no entanto, o pai de Teresa 

tem outros planos para a moça: quer que ela se case com o primo Baltazar. Em vista da 

recusa de Teresa em casar-se com alguém de quem ela não gosta, o pai a envia para um 

convento. A história camiliana é permeada de tragédias: Simão, enciumado, acaba matando 

Baltazar. Teresa, enclausurada num convento e na certeza da impossibilidade de vivenciar 

seu amor, morre. Logo depois, Simão também adoece e morre e Mariana, que era 

apaixonada e devotada a Simão, mesmo sem ser correspondida, se joga ao mar. Assim, o 

que vemos nessa novela são vidas arruinadas em nome do amor, o que justifica o título: 

Amor de perdição. 

O conto de Florbela, ao revisitar a narrativa de Camilo, recupera o choque entre o 

desejo do herói/heroína e a imposição de seus pais: na novela camiliana é Teresa que se 

nega ao casamento por convenção (tipicamente burguês) arranjado pelo pai; já no conto 

florbeliano, vemos João Eduardo hesitar o casamento com a jovem Helena, por não sentir 

nenhuma atração pela moça. O tom de tragédia também é recuperado, ainda que fique nas 

entrelinhas: Eduardo, mesmo tendo sua vida predeterminada pelos pais, apaixona-se 
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perdidamente por Reine, uma mulher casada, uma dançarina de teatro. Desse modo, somos 

propensos a pensar que o desfecho para essa história seguiria o teor camiliano, caso 

Florbela tivesse terminado o conto.  

Nessa perspectiva, outro traço característico desse conto é o diálogo com a tradição 

romântica portuguesa, fato que reitera a proximidade e sintonia da escritora Florbela com 

outros escritores lusitanos da modernidade, pois, de acordo com Silva (2010), o sentimento 

de nostalgia que perpassa a cultura dos portugueses é representado em muitos escritos 

literários modernos, os quis são construídos a partir do entrelaçamento de vários outros 

textos: 

Tal marca da cultura portuguesa é verificada em muitas obras da literatura 

moderna através do permanente diálogo com a tradição; inclusive, é 

necessário lembrar que foi criado nas primeiras décadas do século do 

século XX um movimento estético chamado Saudosismo [“Filosofia 

autenticamente lusitana”]. Esse movimento estava vinculado à revista A 

ÁGUIA e tinha como mentor e doutrinador o intelectual Teixeira de 

Pascoales (apud MOISÉS, 2001), a saudade é o próprio sangue espiritual 

dos portugueses, é o seu estigma divino (SILVA, 2010, p.25-26). 

 

O diálogo com a tradição é percebido também na obra lírica da escritora, conforme 

assevera Silva (2010) ao analisar alguns poemas de Florbela: 

[...] Embora façam parte de épocas e contextos bem distintos, o lirismo 

medieval e a lírica florbeliana dialogam. Em vários poemas do Trocando 

olhares (2005) é possível afirmarmos que Florbela escreve ao modo das 

cantigas de amigo, adotando a mesma temática, ambientação e até mesmo 

a forma. (Idem Ibidem, p.37-38). 

 

De acordo com Silva, Florbela Espanca traz para sua poética elementos da tradição 

medieval portuguesa e, ao fazê-lo, se insere na moderna literatura, marcada pelo 

permanente diálogo com o passado: 

E é justamente o diálogo entre o passado e o presente, essa 

heterogeneidade que coloca a poesia florbeliana dentro de uma 

perspectiva moderna pelo jogo de continuidade e, ao mesmo tempo, de 

descontinuidade. A moderna poesia de Florbela traz traços de uma 

tradição e se firma a partir da consciência e interpretação dessa tradição 

(SILVA, 2010, p.46). 
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Desse modo, é possível afirmar que, assim como os poemas, a obra em prosa de 

Florbela reafirma os valores de uma tradição constituída, apontando, ao mesmo tempo, para 

o novo. Ao revisitar o passado, a escritora alentejana revela ter a consciência de que o 

escritor moderno não pode simplesmente apagar as marcas de toda uma tradição literária, 

ao contrário, deve mergulhar na tradição para poder expressar sua singularidade e se 

perpetuar como artista. 

 

1.1 Identidades fragmentadas em “À margem dum soneto” 

 

Outro aspecto curioso a ser observado na personagem Reine Dupré é o modo de 

vida totalmente errante levado por ela, pelo fato de ser artista de teatro – “Esta gente de 

teatro, nômadas, hoje aqui amanhã ali [...]” (ESPANCA, 2010, p.28). Isso a caracteriza 

como um ser instável, típico da vida moderna (vida líquida), que, conforme já discutimos, é 

fruto da precariedade e incerteza constantes da nossa sociedade: 

Em nossa era líquido-moderna, o mundo em nossa volta está repartido em 

fragmentos mal coordenados, enquanto as nossas existências individuais 

são fatiadas numa sucessão de episódios fragilmente conectados. 

(BAUMAN, 2005, p.18-19). 

 

Esse caráter fragmentário, conforme já mencionamos anteriormente, foi captado 

pelos escritores da estética moderna e, como resultado, a despersonalização do ser se tornou 

comum na constituição das personagens. Desse modo, as personagens criadas nesse 

contexto representam bem o nosso comportamento, uma vez que, para acompanharmos 

todo esse processo de dinamismo, instabilidade e transitoriedade, temos que ser plurais e 

flexíveis. Reiterando tal pensamento, Elódia Xavier assegura o seguinte:  

Em nosso mundo fluido, fixar-se numa única identidade para toda vida é 

insensato, pois se corre o risco de exclusão. O melhor é deixar as portas 

sempre abertas de forma a possibilitar a construção de outras identidades 

(XAVIER, 2007, p.175). 
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Essa “flutuação” de identidades é a principal marca de “À margem dum soneto”, o 

qual traz uma multiplicidade de personagens femininas. O conto narra um diálogo entre um 

médico e uma poetisa. Inicialmente, o teor da conversa é o novo soneto escrito pela 

personagem poetisa, com o qual pretende fechar seu livro. A temática do poema torna-se a 

motivação para que o médico narre à poetisa um caso de um paciente identificado no conto 

apenas por Major L., cujo enlouquecimento foi ocasionado pela confusão feita por ele entre 

a mulher romancista e suas personagens femininas criadas. 

Trata-se de um conto narrado em terceira pessoa, cuja personagem protagonista 

pode ser vista como a própria projeção de Florbela Espanca, conforme ratifica Renata 

Junqueira, ao declarar que, no conto em questão, percebe-se “que a estética da teatralidade 

se faz valer com melhor êxito, oferecendo indícios do seu mais precioso método ilusionista 

– o método de deslocar a própria vida para a esfera da arte [...]” (JUNQUEIRA, 2003, 

p.67). 

 A história principal de “À margem dum soneto” se inicia com uma conversa, numa 

pequena sala, entre uma poetisa e um médico visitante: 

A poetisa, vestida de veludo branco e negro como uma andorinha, 

estendeu a mão delgada, onde as unhas punham um reflexo de joias, ao 

visitante que surgia à porta da salinha iluminada (ESPANCA, 2010, p.47). 

 A conversa entre os dois passa a girar em torno da questão da fronteira entre ficção 

e realidade, depois que a jovem poetisa revela ter conseguido fechar seu livro: “– Sabe? 

Fechei hoje o meu livro de versos...” (ESPANCA, 2010, p.48), pondo-se, em seguida, a 

recitar o novo soneto: 

 

Tudo cai, tudo tomba, Derrocada  

Pavorosa! Não sei onde era dantes  

Meu solar, meus palácios, meus mirantes!  

Não sei de nada, Deus, não sei de nada!   

 

Passa em tropel febril a cavalgada  

Das paixões e loucuras triunfantes!  

Rasgam-se as sedas, quebram-se os diamantes!  

Não tenho nada, Deus, não tenho nada!   

 

Pesadelos de insônia ébrios de insônia!  

Loucura a esborçar-se , a anoitecer  
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Cada vez mais as trevas do meu seio!   

 

Ó pavoroso mal de ser sozinha!  

Ó pavoroso e atroz mal de trazer  

Tantas almas a rir dentro da minha!...   

 

Depois de recitar o poema, a jovem escritora fica esperando um comentário do 

médico, que lhe diz: “– Como você é dolorosa! Dir-lhe-ia bem o nome de irmãzinha das 

dores. Nos seus olhos parece caber toda tristeza deste mundo, a sua boca é já um belo verso 

doloroso e a sua voz é a própria dor em música” (Ibidem, p.48-49). Em seguida, o médico 

lhe diz que o soneto com que ela “vai fechar as portas douradas do seu belo livro” o faz 

recordar um episódio ocorrido com um casal formado por uma romancista brasileira e um 

major francês, Major L (paciente do médico visitante): 

– Recorda-se da romancista brasileira que um dia me apresentou naquela 

festa em casa de seus pais? E do major L., que por ela se apaixonou nessa 

ocasião? Sabe que se casaram em Paris há uns dois anos? Pois bem, é 

deles que se trata, ou por outra, dele. Fui encontrá-lo num hospital de 

alienados em Paris neste verão (ESPANCA, 2010, p.49). 

 

Essa é a história secundária do conto: trata-se da recordação de um major que 

acabou enlouquecendo por não conseguir distinguir a identidade da sua esposa romancista 

das diversas identidades por ela criada em seus romances.  

O médico visitante conta que o fato desse homem ter se apaixonado pela romancista 

causou grande assombro a todas as pessoas porque ela era feia e não tinha elegância, 

enquanto ele era “um rapaz adorável e um dândi”. Eles se casaram em Paris e “um dia, 

pouco depois de se casarem, ele passou a ter umas ideias bizarras” (2010, p.50), pois, 

“começou a vê-la desdobrar-se, a descobrir-lhe através de todos os seus romances, as almas 

diversas que eram dela e que ela ocultava dentro de si” (Ibidem, p.50).  

  O major não conseguia mais separar a sua esposa das personagens criadas por ela, 

uma hora a chamava de Angélica e a queria sempre vestida de branco, em outro momento, 

não a discernia da personagem Maria Teresa e a queria vestida de veludo negro; a 

enxergava também como Cláudia, cobrindo-a de joias e, outras vezes, a enxergava como 

Salomé, que gargalhava alto, quebrando o silencio como punhais (ESPANCA, 2010). 

Assim, tal homem enlouqueceu por ter se tornado incapaz de separar a verdade da ficção, 
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não sabendo mais reconhecer a verdadeira identidade de sua mulher: “Há confusão de 

limites e embaraçamento de identidades. Na fantasia desse marido é mulher inatingível. 

Sempre outra, continuamente transformada, metamorfoseada na prática, sua de trabalhar 

máscaras” (WEIGERT, 1997, p.179-180). 

 Nesse episódio narrado pelo médico visitante, podemos ressaltar dois fatos 

importantes: primeiramente, o fato de a romancista ser descrita como feia e mesmo assim 

atrair um rapaz cheio de atributos como o Major L. Isso se dá por causa do dom da 

imaginação, o mesmo dom conferido à Florbela Espanca, de modo que podemos perceber 

novamente o deslocamento da mulher Florbela real para suas criações, conforme assevera 

Armando Nascimento Rosa: “[...] Florbela transfere-se, ao autorretratar-se numa escritora 

brasileira que conduz o marido à loucura, em virtude da multiplicação alucinante das 

mascaras que o seu carácter vai tirando e pondo” (ROSA, 1997, p.245). O outro fato é que 

o marido da romancista é integrante da classe militar, o qual representa o poder masculino, 

a ordem e a razão. Trata-se de um homem que, apesar de liderar e controlar a sociedade, se 

vê dentro de um casamento no qual a mulher, por causa do poder da imaginação, está 

totalmente fora do seu domínio, e isso é o bastante para enlouquecê-lo. 

Ao trazer duas narrativas, uma dentro da outra, o conto alude que a mesma confusão 

cometida pelo major pode ser feita pelo médico visitante, uma vez que este se recorda do 

fato ao ouvir o soneto (se reconhecendo, portanto, no fato narrado), cuja temática é a 

multiplicidade24 de figuras femininas adquiridas pelo Eu poético no último terceto: “Ó 

pavoroso e atroz mal de trazer!/ Tantas almas a rir dentro da minha!...”. Por isso, no final da 

narrativa, a poetisa pergunta ao amigo se ele não tem receio de endoidecer.  

Outro ponto importante percebido no conto é a romancização: temos uma narrativa 

dentro de outra, além da utilização do gênero poema. Isso tem a ver com o que Bakhtin 

chama de romancização (ou parodização), consequência da influência que o romance 

passou a exercer sobre outros gêneros a partir da metade do século XVIII, conforme 

discutimos no primeiro capítulo desta pesquisa. De acordo com Bakhtin (1993), o romance 

                                                            
24 A múltipla identidade, de acordo com a Psicanálise, se caracteriza essencialmente pela existência dentro do 

individuo de duas ou mais personalidades distintas, cada qual dominante num momento específico 

(HACKING, 2000). 
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parodia os outros gêneros (justamente como gêneros) revelando o convencionalismo de 

suas formas e da linguagem. É isso o que vai a acontecer também com o conto, a crônica, a 

novela e até mesmo com o poema, os quais se romancizaram, permitindo uma quebra coma 

estrutura tradicional. 

Em “À margem dum soneto” esse processo de romancização é evidente; assim, 

podemos afirmar que a história secundaria que nos é apresentada é uma paródia do próprio 

conto. E sem contar que o fato da história principal trazer paridades com a vida da autora 

também pode ser considerado como parodização da própria vida. Com relação ao poema 

inserido no conto, além de dialogar com a temática das duas narrativas, também dialoga 

com outros escritos da obra ficcional florbeliana (poemas e contos) e com o diário íntimo. 

Esse diálogo é percebido tanto através do emprego de vocábulos recorrentes como 

“palácios” e “ébrios”, como também através da melancolia que perpassa toda a obra 

florbeliana, bem como a utilização do artificialismo e, principalmente, do fenômeno da 

despersonalização. 

Florbela Espanca constrói suas personagens a partir da crise existencial vivenciada 

por muitas mulheres no início do século XX. De acordo com Xavier (2007), essas mulheres 

fragmentariamente modernas já não estavam limitadas a exercer apenas a função 

tradicionalmente a elas imposta por séculos (identidade única de mãe de família), agora se 

dividiam entre a identidade de esposa/mãe/dona de casa e outras possibilidades que o nosso 

mundo passa a ofertar.  Em concordância com Xavier, Irigaray (apud Azerêdo) discorre 

sobre a multiplicidade feminina em seu livro Ce sexe qui n’em est pas un25: 

Múltipla. Sem causas, sentidos, qualidades simples. E, no entanto, sem 

que se possa decompor. Estes rios, sem mar único e definitivo. Estes 

riachos, sem rios persistentes. Este corpo sem fronteiras fixadas. Esta 

mobilidade sem cessar, esta vida. O que se chamará talvez de nossas 

agitações, nossas loucuras, nossas armadilhas ou nossas mentiras 

(IRIGARAY APUD AZÊREDO, 1977, p.214). 

 

 Nessa perspectiva, podemos reafirmar que Florbela Espanca estava atenta ao 

processo de mudança comportamental e de papéis pelos quais tanto as mulheres quanto os 

homens começavam a passar em nossa sociedade. Ao construir identidades como quem 

                                                            
25 Este sexo que não é um. 
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joga, utilizando-se da sobreposição de máscaras, a escrita florbeliana vai ao encontro das 

reflexões de Zygmunt Bauman (2005) sobre a modernidade líquida26. O teórico afirma, 

entre outras coisas, que “somos incessantemente forçados a torcer e moldar as nossas 

identidades, sem ser permitido que nos fixemos a uma delas” (2005, p.96). Deste modo, 

fazer uso de várias personalidades é estar apto a sobreviver em nossa sociedade líquida, 

uma vez que: 

Em nosso mundo fluido, comprometer-se com uma única identidade para 

toda vida, ou até menos do que a vida toda, mas por um longo período à 

frente, é um negócio arriscado. As identidades são para usar e exibir, não 

para armazenar e manter (BAUMAN, 2005, p.96). 

 

Assim, as figurações do feminino, tal como podem ser observadas no conto “À 

margem dum soneto”, remetem a um sujeito em crise, fragmentado e incompleto, o qual 

tenta, a todo custo, adequar-se ao modo de vida desregulamentado, indefinido, 

indeterminado, desconjuntado e incontrolável trazido pela modernidade.  

Outro aspecto do conto que corrobora com a temática da despersonalização é a 

ausência de identidade das personagens. Estas são identificadas apenas pelas funções 

exercidas na sociedade: temos um médico visitante e uma poetisa na narrativa principal e 

um major (chamado apenas de L.) e uma romancista na narrativa secundária. É curioso 

notar que apenas o major, diferentemente das outras personagens, é identificado por uma 

inicial maiúscula. Isso pode ser visto como a tentativa da escritora de chamar a atenção para 

o fato do major ser uma representação de poder, sendo, portanto, importante para a nossa 

sociedade, a qual tende  a valorizar o que representamos e não a nossa individualidade. 

Esse recurso da não identificação, consequentemente da ausência de identidade 

(não-Eu), pode ser visto em outros escritores modernos, como é o caso de José Saramago 

em Ensaio sobre a cegueira (1995), cujos personagens também não têm nome, sendo 

identificados por suas profissões e/ou alguma característica marcante. Assim, temos o 

                                                            
26 Este trabalho não tem a intenção de configurar Florbela Espanca como uma escritora pós-moderna ou  

dentro do contexto da contemporaneidade (modernidade líquida de que fala Bauman), mas busca afirmar a 

teatralidade da obra florbeliana.dentro do contexto da contemporaneidade (modernidade líquida de que fala 

Bauman), mas busca afirmar a teatralidade da obra florbeliana. 
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ladrão, o doutor, a mulher do médico, o rapazito estrábico, a rapariga dos óculos escuros 

etc. A exemplo, vejamos um trecho do romance de Saramago: 

 

A mulher do médico levantou-se da cama, debruçou-se para o marido, ia 

acorda-lo, mas não teve coragem para arrancá-lo ao sono e saber que 

continuava cego. Descalça, pé ante pé, foi até a cama do ladrão. Tinha os 

olhos abertos, fixos. Como se sente, sussurrou a mulher do médico. O 

ladrão moveu a cabeça na direcção da voz e disse, Mal, a perna dói-me 

muito [...] (SARAMAGO, 2009, p.64). 

No trecho transcrito acima, podemos conferir dois dos vários personagens do 

romance: a mulher do médico (a protagonista) e o ladrão. É interessante observar que a 

protagonista é identificada apenas por ser casada com um homem de profissão relevante, ou 

seja, a identidade dela está relacionada ao ofício do marido.  

Em Florbela, além de esse recurso ser algo que confirma a problemática da 

despersonalização em sua obra, pode também ser visto como um jogo de ilusionismo, no 

qual a escritora tenta esconder os vestígios autobiográficos. Assim, é interessante perceber 

como esse jogo de ilusionismo e de máscaras27 embaralha o real e a fantasia, resultando na 

imbricação da invenção, do imaginário e da memória. Desse modo, no conto em questão, é 

possível reconhecer elementos autobiográficos reformulados pela imaginação. Um desses 

elementos é a utilização de um dos poemas de autoria da própria Florbela. O poema em 

questão, recitado pela jovem poetisa no início da narrativa, embora não tenha título no 

conto, se intitula “Loucura”28 e foi publicado no livro Reliquea. Possivelmente, o título do 

poema serviu de mote para Florbela escrever o enredo de À margem dum soneto.  

Além disso, é possível observar que a poetisa-protagonista, o médico visitante e o 

major da narrativa aludem, respectivamente, à Florbela, ao médico Mário Lajes (o terceiro 

marido da escritora) e ao Alferes António (segundo marido da escritora). Pode-se perceber 

ainda a insinuação de um envolvimento entre o médico visitante e a poetisa, outra clara 

menção a um fato da vida da autora. 

                                                            
27 Herdado por Florbela de Fernando pessoa - que é o maior representante do Modernismo do cenário 

lusitano. 
28 ESPANCA, Florbela, 2005, p.299. 
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Assim, levando em consideração o conceito de pacto autobiográfico29, é possível 

classificarmos o conto em questão como memória autobiográfica, uma vez que a autora dá 

indícios de identificação entre suas vivências e o espaço da representação. Essa 

identificação se dá através de algumas pistas, ao longo da narrativa, como menção à sua 

profissão, utilização de um poema de sua autoria etc. 

No entanto, devemos tomar cuidado, como leitores críticos, para não cairmos na 

ingenuidade de enxergar a ficção florbeliana como um mero reflexo da vida da autora, pois, 

mesmo quando um escritor parte de fatos biográficos, o espaço ficcional é um mundo à 

parte e sempre excederá a vida. No caso de Florbela Espanca, essas alusões autobiográficas 

podem ser vistas como jogo, se considerarmos que em toda sua obra há marcas de 

teatralidade. Desse modo, essas alusões percebidas nos textos ficcionais “funcionam como 

armadilhas de sentido, propositalmente elaboradas, que descartam a ingenuidade da leitura 

comprobatória” (MIRANDA, 1992, p.66).  

 Nessa direção, com o intuito de evitar que corramos o risco de enxergar a obra 

florbeliana de forma limitada e ingênua e, ao mesmo tempo, tentando fugir da visão 

opositiva usualmente apresentada entre ficção e realidade, traremos para esta discussão a 

abordagem teórica de Wolfgang Iser (1998). 

 De acordo com Iser, em O fictício e o imaginário, essa relação opositiva instituída 

pelo saber tácito (saber equivalente ao nosso conhecimento elementar) consagrou o mundo 

da ficção desde sempre como um mundo inventado em contraste com a realidade, 

desconsiderando o fato de o texto ficcional trazer elementos do mundo real, não só de 

ordem social e cultural, como também de ordem sentimental e emocional. Questiona o 

teórico: “Os textos ficcionalizados serão de fato tão ficcionais e os que assim não se dizem 

serão de fato isentos de ficções?” (ISER, 1998, p.13). 

Depois de constatar que já não faz sentido falar em oposição entre ficção e 

realidade, Iser nos direciona a ideia de que o real e o fictício ultrapassam os limites do saber 

tácito, reforçando a crença de que o real está presente no fictício. O crítico propõe a 

                                                            
29 Falamos sobre esse conceito desenvolvido por Lejeune (2008) no primeiro capítulo desta tese. Trata-se de 

um contrato estabelecido entre autor e leitor que permite a classificação de um determinado texto como sendo 

autobiográfico ou não. 
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substituição da relação dupla usual entre essas duas modalidades textuais pela tríade do 

real, fictício e imaginário. Esta se apresenta como uma característica essencial do texto de 

ficção, pelo fato de o imaginário estabelecer a conexão entre o real e o fictício. 

Iser fala também em atos de fingir. De acordo com o teórico, quando aspectos da 

realidade entram no texto de ficção, eles não se transformam em ficção nem se esgotam 

nessas referências. Assim, conforme sabemos, o texto ficcional não se constitui como uma 

representação direta da realidade existente: é o imaginário que traz à tona o real, de modo 

que, ao trazer referências do real, o texto ficcional não se esgota nessas referências, ou seja, 

elas não se reproduzem no texto por efeito de si mesmas: “o mundo representado no texto 

tem um efeito sempre ambivalente” (ISER, 1998, p.26). 

 

A tríade nos ajuda a compreender as relações existentes entre a escrita ficcional e a 

escrita autobiográfica em Florbela e nos impede de cair nas “armadilhas de sentido”, 

conforme adverte Miranda (1992, p. 33):  

Muitas narrativas [...] podem “fingir” o relato verídico de uma experiência 

pessoal, sem que o leitor seja capaz de desfazer a ambiguidade entre a  

história concreta de um eu real, que reteria ao autor, e a sua recriação 

metafórica em termos de invenção ficcional.  

 

É possível, de acordo com Miranda, cairmos na armadilha preparada pelo escritor 

de já não sabermos diferenciar a realidade do mundo inventado pelos escritores. É nessa 

armadilha que o Major L. da história secundária de “À margem dum soneto” acaba caindo, 

passando a confundir a identidade da esposa com as diferentes identidades das personagens 

femininas por ela criadas.  

A referência a fatos autobiográficos é algo comum na prosa de ficção florbeliana. 

No livro As máscaras do destino, por exemplo, há várias situações, nos oito contos que 

compõe o volume, de suicídio. Essas situações podem ser analisadas como várias formas de 

reinventar o suposto suicídio de Apeles, irmão único da escritora, a quem o livro foi 

dedicado.  

Assim, tanto nos poemas como nos contos, Florbela figura em várias personas, 

criando identidades diferenciadas e independentes, como a santa (a Mariazinha, do conto 
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“As orações de Sóror Maria da Pureza”); a dançarina sensual e enigmática (Reine Dupré, 

do conto Mulher de perdição); a amante (Ritinha, de Um Crime do Pinhal de cego); a mãe 

solteira (Cristina, de “Amor de outrora”); a poetisa (a poetisa, de “À margem dum soneto”), 

entre outras, reinventando a si mesma e os fatos vividos e tornando, assim, ainda mais 

estreita e tênue as fronteiras entre ficção e realidade.  

É importante ressaltar ainda, no conto “À margem dum soneto”, a abordagem da 

mulher subversiva, simbolizando a desordem; a personagem poetisa é tida como uma 

mulher marginalizada por ser uma escritora, atividade vista ainda com grande reserva e 

preconceito pela maioria da população conservadora do início do século XX, quando 

ocupada por uma mulher, pois, acreditava-se que esta não tinha capacidade de atuar no 

meio literário. Além disso, “o tema da mulher fatal escora-se na figura da mulher escritora, 

que tem o condão de dar a vida, por meio da literatura, a múltiplas personalidades” 

(JUNQUEIRA, 2003, p.57). Nesse sentido, a figura mítica de Salomé se fortifica, uma vez 

que a poetisa, utilizando-se de seu dom de criar e recriar imagens, guarda tal persona em si 

mesma.  

 

1.2 A carnavalização em “O dominó preto”: Pierrot e Colombina revisitados 

 

O conto “O dominó preto” já carrega no próprio título o jogo de máscaras, 

fingimento e artificialismo presentes no enredo e nas personagens protagonistas. Na 

história, podemos ver a obsessão de um “pobre caixeiro”, Joaquim, em se casar com a 

costureira de teatro Maria. Para tanto, trabalha incessantemente, sem descanso, “meses e 

meses, todos os dias do ano, quer de inverno quer de verão”, de dia, no balcão da mercearia 

e, durante a noite, tentando aprender a ler. O jovem rapaz era “obstinado em ajuntar 

dinheiro para poder um dia sustentar o casamento com a amada [...]” (JUNQUEIRA, 2003, 

p.67). 

No entanto, a moça que provoca em Joaquim uma espécie de encantamento, 

fazendo-o trabalhar e se esforçar tanto, só fazia debochar dele constantemente, ainda assim, 
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o jovem caixeiro “ficava a olhar para ela, esquecido do que lhe tinham pedido, vendo 

apenas na sua frente a boca fresca e os olhos gaiatos da rapariguinha risonha [...]” 

(ESPANCA, 2010, p.55). 

Maria é uma costureira de teatro e, provavelmente por isso, se apresenta com uma 

personalidade ambígua, já que o teatro está associado ao jogo de máscaras, à encenação. 

Deste modo, enquanto que, para o caixeiro, Maria é uma moça doce e trabalhadora, para o 

resto do povo, é uma moça não muito séria, conforme podemos conferir no trecho abaixo: 

Pobre rapariga! Ia agora fazer caso das coisas que lhe diziam! Não tinha 

sido nem uma nem duas vezes que lhe tinha dito mal dela; as referencias 

que lhe faziam não eram nada boas, lá isso não! Que não era séria, que 

não tinha mesmo juizinho nenhum, que o não queria  a ele mas que talvez 

quisesse outros, que andava metida com gente de teatro, que isto e mais 

aquilo, enfim, um ror de coisas que às vezes o entristeciam (ESPANCA, 

2010, p.59). 

 

 É interessante perceber que mesmo sendo alertado sobre o comportamento da 

costureira, Joaquim, iludido, defende-a, embora se entristeça com a má fama da moça. Um 

dia, finalmente, depois de longos anos de espera, depois de ter passado fome e frio, “depois 

de a ter querido como sabem querer as almas simples e rudes, na persistência da ideia fixa, 

invencível e tenaz” (Idem Ibidem, p.58), Maria o convida para ir ao seu encontro. Em uma 

terça-feira de carnaval (terça-feira gorda), a moça pede para que ele esteja, às dez horas, no 

primeiro banco à direita de quem sobe, na avenida, fantasiado com um dominó preto: 

“Leve um dominó preto, com um laço azul no ombro, para o conhecer. Havemos de nos 

divertir muito” (Idem Ibidem, p.60). 

Conforme podemos observar, alguns elementos nessa narrativa, a começar pelo 

título, faz alusão à festa carnavalesca. Um desses elementos é o artificialismo da 

ambientação, conforme podemos conferir na descrição da cena final, palco do fim trágico 

de Joaquim: 

O moribundo tornou a deixar cair os ombros, tornou a fechar os olhos e 

ficou-se muito rígido, muito estendido no seu banco, com um sorriso nos 

lábios, iludido e contente... 

O céu, dum pálido azul-esverdeado, acentuava os tons de madrepérola 

como uma grande concha aberta, dourava levemente a orla...Uma 
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andorinha, a primeira, passou veloz como uma seta, rente a cara dele, com 

um gritinho agudo de alegria... (ESPANCA, 2010, p.64). 

 

Ajuda a compor esse cenário carnavalesco o exagero com que o protagonista 

Joaquim foi pintado, pois, trata-se de um personagem tipo (ou personagem de costume, 

segundo a terminologia de Candido) com uma ideia fixa de se casar com Maria e cuja vida 

limita-se à triste e entediante repetição do trabalho árduo em nome do amor: 

A obsessão por uma mulher fez com que Joaquim abdicasse  até mesmo 

de sua liberdade e dos seus belos anos de sua mocidade, pensando em 

garantir seu futuro financeiro, trabalhando em “um cubículo  escuro, sujo 

e feio” (p.99), na esperança de despertar o interesse de sua amada (BIM, 

2012, p.30). 

 

 No fim da narrativa, fantasiado em meio de uma multidão que brinca e celebra a 

noite de carnaval e, tendo sido vítima de uma troça de Maria, Joaquim mais se assemelha 

ao Pierrot: um palhaço pobre, ingênuo, triste e magoado, apaixonado e rejeitado por sua 

Colombina (Maria). A descrição a seguir reafirma tal comparação: “Na sua grotesca 

humildade era um espantalho desprezível. Mascarado, ridículo, levado em lágrimas, era 

mais infeliz que as pedras” (ESPANCA, 2010, p.63).  

A composição de Maria também condiz com o cenário carnavalesco, uma vez que 

se utiliza de máscaras sobrepostas: uma hora é a Maria malvista por todos; outra hora é a 

Maria pintada por Joaquim como uma moça trabalhadora, de sorriso lindo, digna do seu 

esforço sobrenatural para tê-la e, por fim, Maria é a Colombina de boca “vermelha e úmida 

como um cravo a abrir”, que, por não corresponder ao amor do caixeiro, parte, literalmente, 

o coração dele, tornando-se a grande responsável pelo suicídio do pobre moço. Joaquim 

decide cortar os pulsos ao perceber-se enganado, ao se conscientizar, finalmente, que era 

mesmo “verdade todo o mal que lhe tinham dito! Sem vergonha, sem juízo, sem 

consciência, passava a vida a desgraçar homens, a desgraçada!” (Idem Ibidem, p.62). 

A morte é outra temática que perpassa a obra florbeliana e que não pode passar 

despercebida. No Diário do último ano (1998), em uma de suas anotações, Florbela aponta 

para a desistência da vida e vários de seus poemas abordam o tema, o qual é interpretado 

por Fábio Mário da Silva (2009) como exílio e como impedidora da dor. Esse crítico, ao 
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analisar o poema “À morte”, observa que: “O eu deprimido, num último instante de saída 

para curar sua dor, suplica à morte que “feche seus olhos”, como seu último suspiro, 

mostrando a causa de estar na solidão profunda [...]” (SILVA, 2009, p.161). 

Deste modo, em Florbela, “a morte surge como um alívio para uma angústia 

insuportável, a de não conviver com suas sombras, sejam elas racionais ou irracionais” 

(Ibidem, p. 160). Isso explica a decisão de Joaquim de cortar os pulsos: assim acabaria com 

sua dor, aliviaria sua angústia de viver sem ter seu amor correspondido por Maria: o pobre 

rapaz “viveu de sonhos para morrer com a ilusão de libertação através da morte” (BIM, 

2012, p. 32). Além do mais, esse desfecho trágico traz à narrativa o tom exato da 

teatralidade que Florbela tanto procura imprimir nos seus escritos, seja nos poemas, no 

diário ou nos contos. Nesse caso específico, podemos fazer um paralelo com o teatro 

popular italiano do século XV, o qual possuía um enredo simples e se passava nas ruas e 

praças públicas, cujos personagens eram identificados através de seus figurinos e máscaras, 

por isso Maria pede para Joaquim usar um dominó preto. 

É interessante no conto o fato de Joaquim descobrir quem é sua amada em meio a 

uma festa carnavalesca, ou seja, ela é desmascarada justamente num ritual cuja 

particularidade é o uso de máscaras e fantasias. Como sabemos, o carnaval é uma festa 

popular e de rua, originada na Grécia e caracterizada pela permissividade de certos prazeres 

mundanos. Trata-se de uma festa profana e pagã, presente em nossa sociedade desde a 

tradição cristã medieval. De acordo com Bakhtin (2010): 

Ao longo dos séculos de evolução, o carnaval da idade média, preparado 

pelos ritos cômicos anteriores, velhos de milhares de anos (incluindo, na 

Antiguidade, as saturnais), originou uma linguagem própria de grande 

riqueza, capaz de expressar as formas e símbolos do carnaval e de 

transmitir a percepção carnavalesca do mundo, peculiar, porém complexa, 

do povo. Essa visão, oposta a toda ideia de acabamento e perfeição, a toda 

pretensão de imutabilidade e eternidade, necessitava expressar-se através 

de formas de expressão dinâmicas e mutáveis (proteicas), flutuantes e 

ativas. Por isso todas as formas e símbolos da linguagem carnavalesca 

estão impregnadas do lirismo da alternância e da renovação, da 

consciência da alegre relatividade das verdades e autoridades no poder 

(Idem Ibidem, p.9-10).  
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A palavra carnaval é de origem latina e é formada a partir da junção de carnis 

(carne) mais valles (prazeres).  Tal festa, marcada pelo deleite da carne, segundo o próprio 

nome sugere, pelo relaxamento de algumas restrições morais e pela utilização de máscaras 

e fantasias, permite a subversão de certos valores sociais e a quebra de tabus, como a 

liberdade feminina.  

Deste modo, durante o carnaval, os foliões costumam se embriagar, dançar e cantar, 

contaminados por uma alegria que elimina, momentaneamente, a repressão e a censura. O 

carnaval é, portanto, uma paródia da vida quotidiana – “mundo ao revés” – uma vez que 

permite, naquele momento, a libertação da ordem dominante, a eliminação das hierarquias. 

Mikhail Bakhtin (2010) defende a importância das festas populares no período da Idade 

Média e do Renascimento, pois essas festas se opunham ao tom sério e religioso da época. 

O teórico chama a atenção pra essa questão da eliminação das hierarquias: 

A abolição das relações hierárquicas possuía uma significação muito 

especial. Nas festas oficiais, com efeito, as distinções hierárquicas 

destacavam-se intencionalmente, cada personagem apresentava-se com as 

insígnias dos seus títulos, graus e funções e ocupava o lugar reservado 

para seu nível. Essa festa tinha por finalidade a consagração da 

desigualdade, ao contrario do carnaval, em que todos eram iguais e onde 

reinava uma forma especial de contato livre e familiar entre indivíduos 

normalmente separados na vida cotidiana pelas barreiras intransponíveis 

da sua condição, sua fortuna, seu emprego, idade e situação familiar 

(BAKHTIN, 2010, p.9). 

O carnaval se caracteriza, desta forma, pela quebra de tabus: é um ritual de 

dessacralização da ordem habitual: “O carnaval é a segunda vida do povo, baseada no 

princípio do riso. É a sua vida festiva” (BAKHTIN, 2010, p.7). E mais: 

[...] o carnaval era o triunfo de uma espécie de liberação temporária da 

verdade dominante e do regime vigente, de abolição provisória de todas as 

relações hierárquicas, privilégios, regras e tabus. Era a autêntica festa do 

tempo, a do futuro, das alternâncias e renovações. Opunha-se a toda 

perpetuação, a todo aperfeiçoamento e regulamentação, apontava para um 

futuro ainda incompleto (Idem Ibidem, p. 8-9). 

 

 Pensando nisso, Bakhtin traz a palavra carnaval, com tudo que ela pode representar 

e significar, para a literatura e cria a teoria da carnavalização. Esta teoria diz respeito a todo 

processo de intertextualidade e de paródia, de subversão e/ou de ridicularização das normas, 

papéis e práticas culturais impostas pela sociedade. Nas palavras do teórico russo: 
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O carnaval criou toda uma linguagem de formas concreto-sensoriais 

simbólicas, entre grandes e complexas ações de massas e gestos 

carnavalescos. Essa linguagem exprime de maneira diversificada e, pode-

se dizer bem articulada (como toda linguagem) uma cosmovisão 

carnavalesca una (porém complexa), que lhe penetra todas as formas. Tal 

linguagem não pode ser traduzida com o menor grau de plenitude e 

adequação para a linguagem verbal, especialmente para a linguagem dos 

conceitos abstratos, no entanto, é suscetível de certa transposição para a 

linguagem cognata, por caráter concretamente sensorial, das imagens 

artísticas, ou seja, para a linguagem da literatura: o riso, a livre 

familiaridade (de gêneros literários), a fusão de elementos opostos, a 

coroação e o destronamento. É a essa transposição do carnaval para a 

linguagem da literatura que chamamos carnavalização da literatura 

(BAKHTIN, 2010, p. 122).   

 

 

Nessa perspectiva, carnavalizar significa trazer para os textos a diversidade de 

gêneros, da linguagem, da forma e do conteúdo. Assim, pode-se pensar o texto 

carnavalizado como um texto plural e democrático, lugar de inserção das figuras marginais 

e excludentes, onde o riso e o sério, o culto e o popular se misturam e onde se é permitida a 

inversão dos valores e padrões de vida tradicionais. Assim, podemos afirmar que o conto 

“O dominó preto”, assim como os outros dois contos analisados neste capítulo, pode ser 

analisado pelo viés da carnavalização por trazer o mundo das inversões e proclamar a 

subversão de algumas regras e de valores religiosos e morais tidos como verdades 

absolutas.  Nesse sentido, Maria pode ser analisada como a figuração da mulher 

transgressora, visto que é caracterizada, especialmente, pelo poder que exerce sobre 

Joaquim.  

É interessante observar que o sonho de casar e construir uma família, comumente 

atribuído à mulher, pertence à personagem masculina (Joaquim), representado como um 

jovem sonhador, romântico e sentimental. Em contrapartida, a personagem feminina 

(Maria) não sonha em casar, não quer compromisso sério, é totalmente segura de si e 

debocha o tempo todo do pobre caixeiro, rejeitando-o.  

 

[...] pois que ela tinha lhe dito sempre “não”, “não”, “não”, a marota! 

Sempre, a todos os seus rogos, a todas as suas promessas, a tudo que ele 

fizera para captar, para a seduzir de há oito anos até...ontem. ah, ontem 

(ESPANCA, 2010, p.58) 
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Leda Marana Bim (2012) chama a atenção para a diferença comportamental 

percebida ente Joaquim e Maria. De acordo com tal crítica, enquanto o rapaz é a figura 

frágil, imaculada, sonhadora e feia. A personagem feminina é graciosa e delicada, mas 

também impiedosa. Joaquim chora ao perceber que seu esforço para conseguir o amor da 

costureira foi em vão – “Ao perder a única motivação que tinha para viver, assume atitudes 

tradicionalmente femininas, chora e sofre por ter seu orgulho ferido [...]” (BIM, 2012, p. 

32). Em contrapartida, Maria esnoba, zomba de Joaquim, marca um encontro e não 

comparece; enquanto o rapaz sofre, Maria se diverte. 

Assim, a figura dominante, no conto, é claramente a mulher, a qual se rebela contra 

a tradicional superioridade masculina em nossa sociedade. Há, neste caso, uma inversão 

dos papéis seculares atribuídos e demarcados, especialmente, pelos ensinamentos do 

Cristianismo aos sexos masculino e feminino. Dessa forma, podemos afirmar que Florbela, 

ao invés de reproduzir a estrutura patriarcal estabelecida, desestabiliza-a, constituindo uma 

possibilidade de uma nova estrutura. É nesse sentido que podemos falar em carnavalização 

no conto, tendo em vista que uma dos traços marcantes de tal processo é a inversão, é a 

parodização, é a ironia. Nesse sentido, tudo que apoia o sistema e as normas da vida 

quotidiana e habitual (as restrições, as leis e interdições) é revogado. 

 

1.3 Florbela e sua pluralidade de almas 

 

O crítico Antonio Candido observou em Ficção e Confissão (1999) que às vezes é 

impossível lançar um olhar à obra de um determinado escritor negando o lugar de onde ele 

fala, bem como sua trajetória de vida: 

Apesar de a crítica mais em voga (reagindo contra certos exageros de 

origem mais romântica) afirmar que a obra vale por si, e em si mesma 

deve ser considerada, independente da pessoa do autor, não nos furtamos 

à curiosidade que este desperta. Se cada livro pode dar lugar a um 

interesse apenas imediato, isto é, esgotado pelo que ele pode oferecer, 

uma obra, em conjunto, nos leva quase sempre a averiguar a realidade que 

nela se exprime e as características do homem a quem devemos esse 

sistema de emoções e fatos tecidos pela imaginação (CANDIDO, 1999, 

p.49). 
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 Assim, é impossível lançarmos um olhar à obra florbeliana sem levar em 

consideração a estrutura social em que ela foi escrita, quando ainda prevalecia uma rígida 

moral cristã e patriarcal, a qual negava à mulher direitos básicos, como a educação, e exigia 

dela um papel de submissão ao poder masculino.  

Nessa direção, observamos que, embora com personalidades bem diferentes, as três 

protagonistas das quais falamos têm em comum o fato de fugirem do paradigma feminino 

tradicional, o qual associava à mulher a imagem de ternura e delicadeza e às funções de 

maternidade, casamento e administração do lar. As personagens em questão são marcadas 

pela presença constante da figura de Salomé, apresentando-se, cada uma a seu modo, como 

desestabilizadoras e desafiadoras das normas morais e religiosas vigentes naquela 

conjuntura, além de serem arquétipos de mulheres sedutoras, capazes de levar o homem à 

loucura, à ruína, à perdição.  

Reine, de “Mulher de perdição”, é uma bailarina sensual capaz de envolver qualquer 

homem nos seus passos de dança, inclusive o protagonista do conto, João Eduardo, 

personagem totalmente equilibrado e seguro de si, mas que acaba se perdendo por causa de 

uma paixão fulminante. 

 Propositalmente ambígua, a subversão do modelo feminino se acentua na dançarina 

quando comparada à Helena, que é vizinha e pretensa futura esposa de Eduardo, uma moça 

fresca, pura e meiga, com grande gosto pela casa: é o exato oposto da bailarina. Já a 

personagem Maria, de “O dominó preto”, também é uma espécie de Salomé (ou Colombina 

rejeitando Pierrot) que seduz, enfeitiça e leva Joaquim a cometer suicídio. 

Curiosamente, Maria, personagem descrita como uma mulher distanciada do “ideal 

feminino” (segundo os preceitos cristãos), não usa fantasia na terça-feira gorda. Isso nos faz 

perceber a incorporação dos rituais carnavalescos no conto, pois, na tradição cristã, a terça 

feira gorda é o dia que antecede a quarentena e é marcado pela despedida da carne. Logo, 

naquele dia de festejos e de busca incessante por prazeres, todos se tornam semelhantes, 

despidos de seus papéis sociais e isentos de quaisquer valores morais, o que justifica a 
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ausência de màscara e\ou de fantasia em Maria: naquela festa do povo era possível ser ela 

mesma e escapar do julgamento hipócrita da sociedade. 

Igualmente subversiva é a jovem poetisa do conto “À margem dum soneto”, que, 

conforme a narrativa insinua, poderia provocar a loucura do seu “amigo” visitante, uma vez 

que, através de suas criações, se multiplica em várias imagens femininas, embaçando sua 

real identidade. Desse modo, corroborando com nosso pensamento, Renata Junqueira 

(2003) comenta o seguinte:   

A mulher escritora pode, com efeito, ser a angelical, “imaculada, ingénua, 

fria e longínqua”, pode ser a Salomé “ardente e sensual”, rubra flor de 

paixão, endoidecendo homens, perdendo honras, destruindo lares”, pode 

ser céptica, “desiludida, irónica, desprezando tudo, desdenhando tudo; 

pode ainda ser a ninfomaníaca ou a mentirosa. Ela é, enfim, a que tem 

“tantas almas a rir dentro da minha!”. É claro que, no conto, essa 

ambiguidade potencializada assusta – e pode até enlouquecer! – as 

personagens masculinas que contracenam com a mulher escritora 

(JUNQUEIRA, 2003, p.57).   

 

 É possível afirmar que, através das múltiplas imagens construídas em seus contos, 

Florbela concebe uma nova situação para o sexo feminino, uma situação totalmente 

diferente da subordinação feminina do mundo real, instituído pelo universo masculino de 

repressão, de interdição e de tabus. Podemos analisar as três mulheres como representações 

de corpos liberados, emancipados “de esquemas predeterminados, coercivos e repressores” 

(XAVIER, 2007, p.179), que recusam “uma identidade fixa, investindo na mobilidade 

identitária, admitindo a ambivalência como parte do processo libertário” (Idem Ibidem, 

p.187).  

 Nessa direção, é importante ressaltar que nenhuma das três personagens consegue 

se integrar ao protótipo feminino do mundo patriarcalista. Florbela Espanca não privilegia a 

imagem da mulher cristã virtuosa, aquela que se encaixa dentro dos padrões, e sim a da 

mulher que assume papel e identidade marginalizados, a qual ocupa o lugar da desrazão e 

da desordem. Reafirmando esse pensamento, a estudiosa Maria Lúcia Dal Farra defende 

que:  

[...] Florbela Espanca se apropria da histórica e tradicional condição 

feminina, com seu tanto de fiat Maria, de percalços de abnegação e 

conformismo, para problematizá-la, para retirar dela um corolário que a 
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torne ativa – para redimensioná-la em dom literário. Repare o leitor como 

Florbela transforma expressivamente a histórica “inatividade” social da 

mulher, decorrente da tutoria que o mundo masculino exerce sobre ela, em 

força produtiva (DAL FARRA, 2007, p. XXX).   

 

Podemos afirmar que Florbela Espanca, na medida em que se afirma como diversa, 

partilha com o homem o traço característico da condição humana da modernidade: a 

identidade em crise. Por isso, a obra florbeliana é marcada pelo jogo de máscaras, recurso 

utilizado pela escritora alentejana para representar essa crise de identidade sintomática do 

sujeito moderno. Ao pesquisarmos sobre a origem da palavra máscara, descobrimos que ela 

é provinda do italiano maschera e significa objeto utilizado com certa frequência em festas 

e em bailes com o intuito de cobrir o rosto e propiciar um disfarce, uma dissimulação.  

Em nosso dia-a-dia, conforme sabemos, é comum o uso de máscaras com a 

finalidade de dissimular comportamentos subversivos em relação às regras impostas pela 

sociedade. Além disso, conforme já foi comentado, a sociedade moderna exige de nós 

identidades plurais para poder acompanharmos o seu dinamismo e constantes 

transformações, por isso nos fragmentamos. Deste modo, na literatura moderna, tornou-se 

comum a utilização do jogo de máscaras como forma de demonstrar a diversidade e 

multiplicidade que o ser humano pode adquirir. Conforme observa Junqueira (2003): 

 

Ora, esse mundo de sensações inverossímeis ao qual Florbela gosta de 

conduzir as suas personagens (e também os seus leitores), esse mundo 

visivelmente artificial, tão propicio à maquillage, às grandes mascaradas e 

dramatizações, esse mundo de estenótipos de sofisticação que 

frequentemente desperta no leitor a suspeita da parodia, não é afinal 

alheio ao mundo das figuras histriônicas criadas pelos modernistas, que 

via de regram elevam à potencia máxima o artificialismo das suas ficções 

(JUNQUEIRA, 2003, p.98). 

 

 

Nesse sentido, a ideia de identidade íntegra, coesa, consistente e absoluta perdeu o 

sentido, como disse Mia Couto, “Preciso ser um outro para ser eu mesmo”. Ou ainda, como 

afirmou Quintana, “O poeta canta a si mesmo/Porque de si mesmo é diverso”. Ao 

assimilarmos a descentralização do mundo em que vivemos, nos tornamos vários. Assim, 

somos seres estrategicamente fragmentados, uma vez que “estar fixo – ser identificado de 
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modo inflexível e sem alternativa – é algo cada vez mais malvisto” (BAUMAN, 2005, 

p.35).  

A partir desse raciocínio, a escritora portuguesa desmistifica a representação da 

mulher, ao longo de séculos, como “um apêndice do homem” e revela, através da 

exploração dos múltiplos arquétipos femininos, que a mulher também está em crise, por 

isso se fragmenta. Nesse sentido, cada uma das imagens femininas criadas pela escritora 

lusitana não representa uma identidade nova que surge e sim um pedaço de um todo 

repartido, várias almas a rir dentro dela. 
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Parte 2 

A autoficção na obra em prosa de Florbela 

 

 

 

Desse contexto, como disse, nasce Florbela, em quem dificilmente 

se distinguirá com nitidez aquilo que é da vida e aquilo que é da 

obra, de tal forma ambas se atrelam e se subordina à solidez do 

mito que por vias misteriosas se constituiu (Hakira Osakabe). 
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1. A autoficção como gênero da modernidade e sua implicação no diário e nos contos 

florbelianos 

 

No panorama caótico da modernidade, marcado pela desolação, carência de valores 

e “pobreza de experiências”30, no qual as pessoas sentem-se sozinhas, isoladas, perdidas 

dentro de si, é comum que, cada vez mais, seja produzida e ganhe destaque uma literatura 

de caráter intimista, que preze pela valorização do indivíduo, pela ênfase de si mesmo, do 

mundo interior, bem como as narrativas de si nos seus mais variados subgêneros, como as 

autobiografias, os diários, as missivas, as confissões, as memórias etc. Nessa direção, a 

partir da segunda metade do século XX, podemos afirmar que se prenunciam novos rumos 

para a ficção, calcada, especialmente, na extinção das demarcações precisas entre autor,  

narrador e personagem, invenção e realidade, arte e vida.  

Em vista disso, na maioria das narrativas da modernidade se percebe a ausência de 

uma história: não há fatos a serem narrados nem experiências para contar, o que existem 

são pedaços de pensamentos, ideias, reflexões, sensações, numa tentativa de expressão da 

subjetividade, conforme a sistematização do pensamento crítico de Walter Benjamin 

(1994): 

O romancista segrega-se. A origem do romance é o individuo isolado, que 

não pode mais falar exemplarmente sobre suas preocupações mais 

importantes e que não recebe conselhos nem sabe dá-los. Escrever um 

romance significa, na descrição de uma vida humana, levar o 

incomensurável a seus últimos limites. Na riqueza dessa vida e na 

descrição dessa riqueza, o romance anuncia a profunda perplexidade de 

quem vive (BENJAMIN, 1994, p.201). 

 

 Nessa acepção, o interesse dos romances modernos passou a ser a confidência de 

fatos pertencentes ao universo pessoal e íntimo das personagens, numa tentativa de 

representar a crise da arte de narrar experiências. É conveniente aqui lembramos mais uma 

vez Benjamin, que inicia “Experiência e pobreza” (1994) com uma parábola de um senhor 

que, antes de morrer, revela aos filhos a existência de um tesouro enterrado em seus 

                                                            
30 Para lembrar Walter Benjamim. 
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vinhedos. Os filhos não acham ouro, mas com a chegada do inverno, percebem que as 

vinhas, comparadas às outras, produzem mais e compreendem a experiência transmitida 

pelo pai: 

Em nossos livros de leitura havia a parábola de um velho que no momento 

da morte revela a seus filhos a existência de u  tesouro enterrado em seus 

vinhedos. Os filhos cavam, mas não descobrem qualquer vestígio de 

tesouro. Com a chegada do outono, as vinhas produzem mais que 

qualquer outra na região. Só então compreenderam que o pai lhes 

havia transmitido uma experiência: a felicidade não está no ouro, 

mas no trabalho (BENJAMIN, 1994, p.114). 

 

Tal experiência está relacionada ao fato de que a felicidade não está no ouro, mas no 

trabalho. A intenção de Benjamin de iniciar o texto com essa parábola é a de fazermos 

refletir sobre a decadência das experiências comunicáveis em decorrência da sociedade do 

capital: “A arte de narrar está definhando porque a sabedoria – o lado épico da verdade – 

está em extinção” (BENJAMIN, 1994, p.200). Para ele a modernidade é marcada pela 

pobreza de experiência, resultado das grandes guerras acontecidas nesse período, das quais 

os combatentes voltavam silenciosos: “[...] já se podia notar que os combatentes tinham 

voltado silenciosos do campo de batalha. Mais pobres em experiências comunicáveis e não 

mais ricos” (Idem Ibidem, p.115). 

Em “O narrador” (1994), Benjamin constata a extinção do ato de narrar: “É como se 

estivéssemos privados de uma faculdade que nos parecia segura e alienável: a faculdade de 

intercambiar experiências” (BENJAMIN, 1994, p.198). Assim, se já não se tem o que 

contar, a presença de um narrador onisciente e onipresente é totalmente desnecessária. 

 A mesma constatação é feita por Auerbach em “A meia marrom”, quando analisa 

um trecho do romance Tothelighthouse de Virginia Woolf: “O escritor, como narrador de 

fatos objetivos, desaparece quase que completamente; quase tudo que é dito aparece como 

reflexo na consciência das personagens do romance” (AUERBACH, 2007, p.481). A 

afirmação do desaparecimento do “narrador de fatos objetivos” no romance de Woolf, feita 

por Auerbach, pode ser aplicada na grande maioria dos romances do século XX aos nossos 

dias, os quais trazem como traço característico da matéria narrativa a introspecção.  
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Na mesma linha de pensamento, Adorno (2003) afirma que contar significa ter algo 

especial pra dizer e isso é impedido pelo mundo administrado, pela estandardização e pela 

mesmice. Por isso, a posição do narrador nos romances, atualmente, se caracteriza pelo 

paradoxo de não se poder mais narrar, apesar de a forma romance exigir a narração. Além 

disso, a função de narrar no romance foi perdendo o sentido por causa do advento dos 

meios midiáticos, como o cinema e reportagem. 

O desaparecimento do narrador onisciente é uma particularidade do romance 

moderno contemporâneo. Tal desaparecimento contribuiu para que a personagem passasse 

a ser o centro da obra literária. Mas nem sempre foi assim, basta lembrarmos, dentre muitos 

outros exemplos, o romance Casa de pensão, do escritor brasileiro Aluísio Azevedo, no 

qual a centralidade do texto reside nas tramas ocorridas e propiciadas pela própria pensão. 

Nesse contexto ganhou destaque nas narrativas a técnica do monólogo interior, 

caracterizada por representar os processos psíquicos da personagem. Dessa forma, os 

pensamentos transcorrem na mente da personagem como se o “Eu” se dirigisse a si próprio; 

não deixa de ser um diálogo, uma vez que subentende a presença de um interlocutor, seja 

virtual ou real, incluindo a própria personagem (desdobradas em duas entidades mentais: o 

Eu e o Outro) que troca ideias e/ou impressões. 

O crescimento da personagem no romance somada à técnica do monólogo interior 

justifica a confusão feita comumente entre as modalidades autobiográficos (memórias, 

diário etc.) e as narrativas em primeira pessoa, pois, quando estas passaram “a usar o 

narrador-personagem em primeira pessoa, tal recurso não foi mais suficiente para distinguir 

autobiografia e ficção” (MIRADA, 1992, p.32). 

Durante algumas décadas, distinguir o texto autobiográfico das narrativas ficcionais 

era algo significativo para a crítica literária, tendo em vista a falta de consenso entre os 

críticos em classificar os textos autobiográficos como literatura. Para alguns, como é o caso 

de Costa Lima (2006), literatura era sinônimo de ficção e os textos com marcas referenciais 

eram excluídos do rol da literatura e/ou vistos como literatura menor; para outros, a 

autobiografia era considerada literatura, uma vez que em toda autobiografia há um pouco 
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de romance (CANDIDO, 1999). E, mesmo já havendo algumas narrativas caracterizadas 

pela confluência entre o espaço ficcional e o espaço referencial não havia um termo para 

classificá-las. Ao longo das três últimas décadas, a forma de construir e de encarar esses 

dois gêneros sofreu grandes mudanças e, atualmente, praticamente inexistem fronteiras 

entre eles, uma vez que a tendência da literatura é a aglutinação de gêneros. 

Mais tarde, entre as décadas de 70 e 80, quando se tornou comum a exposição 

midiática e o consequente narcisismo exacerbado, surge o termo autoficção, criado pelo 

teórico Sergue Doubrovsky, quando este resolveu escrever um romance sobre si próprio, de 

modo que a autoficção pode ser definida como a ficção que o escritor decide apresentar 

dele mesmo. Assim, esse termo serve para classificar a literatura híbrida, caracterizada pela 

fusão de dois estilos originalmente contraditórios: a autobiografia e a ficção, tomando o 

lugar, desse modo, do romance autobiográfico, o qual sempre recebeu o desprezo da crítica.  

Conforme Diana Klinger, a autoficção pode ser definida como: 

[...] narrativa híbrida, ambivalente, na qual a ficção de si tem como 

referente o autor, mas não como pessoa biográfica, e sim o autor como 

personagem construído discursivamente. Personagem que se exibe “ao 

vivo” no momento mesmo de construção do discurso, ao mesmo tempo 

indagando sobre a subjetividade e posicionando-se de forma crítica 

perante os seus modos de representação (KLINGER, 2012, p.57). 

 

 Nessa acepção, a autoficção não pode ser considerada nem autobiografia nem 

romance, ela funciona entre os dois, é a ficcionalização dos fatos reais. O autor do texto, 

nesse caso, se situa no interstício entre a confissão e a verdade, tendo em vista que fornece 

elementos autobiográficos para a composição da narrativa ficcional e faz de si uma 

personagem de ficção, embaralhando os conceitos de verdade e de mentira, romanceando 

sua própria existência.  

Assim, nessa categoria, não interessa se os fatos são absolutamente verdadeiros ou 

se são recriados, diferentemente da autobiografia, cujo autor assume um compromisso em 

dizer a verdade sobre si mesmo. Desse modo, os elementos referenciais trazidos para os 

textos autoficcionais servem para a construção do mito do escritor: “[...] o que interessa na 

autoficção não é a relação do texto com a vida do autor, e sim a do texto como forma de 

criação de um mito, o mito do escritor” (Idem Ibidem, p.45). 
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Ao trabalhar simultaneamente com os conceitos de mentira e de verdade, o texto 

autoficcional se constitui como um texto performático, teatral, implicando “uma 

dramatização de si que supõe da mesma maneira que ocorre no palco teatral, um sujeito 

duplo, ao mesmo tempo real e fictício, pessoa (ator) e personagem” (KLINGER, 2012, p. 

49). Outro fator relevante sobre esse novo gênero textual é que, por embaralhar duas formas 

de escrita, diluindo, assim, a oposição entre as duas, ele consegue representar a atualidade, 

época caracterizada pela transitoriedade, pela destituição de valores absolutos, cujas formas 

estão sempre a redefinir-se. 

Levando em consideração esse conceito de gênero autoficcional, é possível 

observarmos características desse texto na prosa florbeliana, especialmente no diário íntimo 

e no conto “À margem dum soneto”, os quais já foram analisados, respectivamente, no 

segundo capítulo e na primeira parte do terceiro capítulo desta tese. Ao analisarmos 

separadamente os textos em prosa cultivados por Florbela Espanca, observamos que ambos 

se caracterizam pelo hibridismo dos gêneros: o diário íntimo se apresenta como um espaço 

onde convivem as reminiscências da escritora e os registros do cotidiano mesclados a 

elementos mais característicos dos textos de ficção. Em contrapartida, os contos, textos 

pertencentes ao gênero ficcional, trazem pedaços da vida da escritora, bem como traços do 

perfil da Mulher Florbela nas personagens femininas criadas. Desse modo, dificilmente se 

pode distinguir a realidade da ficção em Florbela. 

 

1.1 O Diário do último ano e o conto “À margem dum soneto”: confluência entre a 

experiência vivida e a representação literária 

 

O Diário do último ano, conforme já mencionamos, é marcado por alguns traços 

pertences ao universo da ficção, como, por exemplo, a elaboração e sofisticação da 

linguagem, a fragmentação do Eu e a artificialidade da ambientação. Trata-se de um valor 

estético incomum para os textos pertencentes às modalidades autobiográficas, conforme 

ilustra a anotação do dia 20 de novembro de 1930: 
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A morte definida ou a morte transfiguradora? 

Mas o que importa o que está para além? 

Seja o que for, será melhor que o mundo! 

Tudo será melhor que esta vida! 

(ESPANCA, 1998, p.59). 

 

 

 É interessante perceber a semelhança entre a anotação transcrita acima e um 

poema: a forma que as frases estão dispostas, uma linha abaixo da outra num conjunto que 

pode ser visto com uma quadra, nos faz pensar que isso seria um insight para algum soneto. 

Além da forma que, de imediato, nos chama a atenção, o conteúdo, assim como na maioria 

das notas tomadas pela escritora em seu espaço dito “confessional”, também não diz muito 

da intimidade de Florbela; temos uma nota de teor filosófico. Assim, esses traços não 

permitem o enquadramento de tal diário nos moldes canônicos do gênero.  

Desse modo, ao mesmo tempo em que a escritora está fincada em elementos 

referenciais, está também aberta a outras possibilidades advindas da dimensão estético-

literária, permitindo-se uma narração de si pautada na imaginação e numa postura mítica. 

Nesse sentido, o diário em questão não se limita a apresentar o desnudamento e o registro 

das vivencias e subjetividades da autora-narradora, ou seja, a Florbela que conferimos no 

Diário do último ano é uma personagem projetada na autora. É justamente isso que difere 

uma personagem do gênero autobiográfico a de uma personagem de ficção: enquanto 

aquela é uma projeção de um ser real, esta não tem obrigação de ser embasada em 

referentes reais e sim na fantasia do autor. 

Embora seja uma projeção, obsevamos que é a imaginação da autora que molda a 

personagem Florbela, ou melhor, as múltiplas florbelas (a princesinha, a coitadinha, a 

corajosa rapariga, a poetisa eleita, a cética, a crente, a ambiciosa etc.) retratadas no diário. 

Deste modo, tal espaço “confessional” pode ser considerado como singular em termos 

conteudísticos pelo fato de não se restringir à exposição de elementos autobiográficos, se 

apresentando mais como um caderno com várias reflexões e considerações sobre si do que 

como um diário íntimo, cuja principal característica é contar fatos/acontecimentos sobre a 

própria vida. As raras vezes que a escritora faz anotações sobre e/ou a partir de elementos 

vivenciais, não se trata de uma “representação verídica e fiel de uma individualidade” e sim 

de uma “encenação de um eu exclusivo” (MIRANDA, 1992, p.38). 
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Nessa perspectiva, a leitura desse texto pode ser conduzida pelo viés da autoficção, 

levando em consideração que nele não observamos a preocupação da escritora portuguesa 

em construir uma imagem fiel de si mesma, fazendo, deste modo, suscitar dúvidas sobre 

sua verificabilidade na esfera vivencial e se desviando de uma das principais características 

das modalidades autobiográficas: o compromisso com a verdade. Do mesmo modo, o texto 

autoficcional quebra com o caráter naturalizado da autobiografia, pois também não tem a 

obrigação de relatar o acontecimento real, mas sim como poderia ter acontecido. 

O Diário do último ano também se aproxima da autoficção por apresentar a arte da 

performance. Conforme a estudiosa Renata Junqueira (2003) já havia comentado, tal diário 

se apresenta como um palco onde podemos conferir o exibicionismo, a vontade de se 

expor, de ser compreendida não por si, mas pelo outro: “Restam-me os outros, talvez por 

eles possa chegar às infinitas possibilidades do meu ser misterioso, tangível, secreto” 

(ESPANCA, 1998, p.33).  

Nesse sentido, o desejo de se exibir pode ser visto como performance, ou seja, como 

atuação, como  uma “construção dramática” de si mesma, como “encenação de um sujeito 

em crise”. Por isso, nas anotações, há sempre um tom de artificialidade, seja no modo como 

é construído o autorretrato, seja no que diz respeito aos seres personificados e/ou 

antropomorfizados que povoam as histórias, lembranças, devaneios e reflexões da escritora 

e ainda na ambientação descrita. Esse recurso da artificialidade contribui para o resultado 

dramático do diário, conforme ratifica Junqueira (2003, p.113.): “[...] participam, no diário, 

os diversos objetos cenográficos que ela manipula em razão da sua performance de princesa 

sonhadora[...]”. A estudiosa faz ainda a seguinte alerta: 

Não se fie o leitor, portanto, nas declarações de que esse diário não tem 

“pretensões de estilo”, nem da espontaneidade das palavras com que a 

autora vai delineando a sua própria imagem como a de uma “corajosa 

rapariga”, sempre sincera para consigo mesma”, que detesta os truques e 

os prestigiadores (p.35). Antes convém suspeitar que Florbela é, tanto 

aqui quanto em outra partes da sua obra, simpática à predestinação e às 

ilusões de óptica (Idem Ibidem, p.11). 

Assim, o espaço autobiográfico florbeliano, longe de trazer uma escrita espontânea 

e descuidada, apresenta particularidades estéticas, técnicas e estilísticas presentes nos textos 

ficcionais (poemas e contos) da autora e, por isso, mascaram sua verdadeira identidade.  Os 
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elementos referenciais e a forma diário servem apenas para a construção do cenário onde 

Florbela, utilizando-se de um ritual performático, interpreta ela mesma, construindo uma 

imagem de si inacessível, contraditória e misteriosa, mudando ininterruptamente de 

aparência como um camaleão. Podemos conferir, deste modo, uma reconstrução 

autobiográfica conduzida pela fantasia de uma escritora/diarista com pretensões de mostrar-

se ao outro: 

Ponho-me, às vezes, a olhar para o espelho e a examinar-me, feição por 

feição: os olhos, a boca, o modelado da fronte, a curva das pálpebras, a 

linha da face... e esta amálgama grosseira e miserável saberia fazer 

versos? Ah, não!... existe outra coisa...mas o quê? Afinal, para que 

pensar? Viver é não saber que se vive. Procurar o sentido da vida , sem 

mesmo saber se algum sentido tem, é tarefa de poetas e de neurasténicos. 

Só uma visão de conjunto pode aproximar-se da verdade. Examinar em 

detalhes é criar novos detalhes. Por debaixo da cor está o desenho firme e 

só se encontra o que não procura. Porque me não esqueço eu de viver... 

para viver? (ESPANCA, 1998, p.53 – anotação de 20 de abril de 1930). 

 

É possível observar na anotação acima um autorretrato inconcluso, feito por uma 

escritora-narradora-personagem que se permite transitar entre o real e o fabulatório nas suas 

confissões. Desse modo, podemos afirmar que o Diário do último ano, pelo fato de 

extrapolar o desejo de intimidade cultivado pela maioria das diaristas, se abre a uma 

estética da fragmentação: de um lado temos um espaço onde se revelam aspectos da vida 

íntima da autora, por outro lado, observamos tal diário como espaço de representação 

poética, um teatro de máscaras, um jogo de ilusionismo, por possibilitar várias versões 

sobre a mesma realidade e por apresentar o cotidiano como espetáculo. Assim, tal diário 

caracteriza-se pela ruptura do que tradicionalmente se entende por gênero autobiográfico, 

podendo ser lido como uma verdadeira autoficção, além de estar “em perfeita consonância 

com o projeto de construção de uma identidade vacilante, que se quer exibir mas que 

sempre foge a qualquer apreensão definitiva (JUNQUEIRA, 2003, p.112). 

Com relação aos contos florbelianos, o primeiro impulso para uma interpretação 

seria afirmar que ela faz na prosa de ficção o que não fez no diário: deixa transparecer uma 

imagem fiel de si mesma. Podemos pensar, então, que há mais resquícios da Mulher 

Florbela nas várias representações femininas dos contos do que em seu diário íntimo, 
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espaço onde “vida e escrita, realidade e imaginação confundem-se numa continuidade 

indiferenciada [...]” (MIRANDA, 1992, p.51).       

 Em parte, tal pensamento é correto, visto que a ficção consegue nos aproximar 

muito mais da verdade do que um mero relato sincero de fatos existenciais, conforme 

defende Miranda (1992). Sob essa ótica, vamos nos deter, aqui, ao conto “À margem dum 

soneto”, cujo enredo principal, conforme já vimos, gira em torno de um diálogo entre uma 

personagem-protagonista feminina identificada como poetisa e uma personagem masculina 

identificada como médico. Como se percebe, a identidade das personagens está 

representada pelos ofícios por elas exercidos, de modo que, logo, o leitor pode associar a 

poetisa à Florbela e o médico ao último marido da escritora, o também médico Mário Lajes. 

Reforça tal associação, a utilização, no conto, de um soneto escrito pela própria Florbela31.   

Esses dados já nos permitiriam categorizar o conto como memória autobiográfica. 

Todavia, é preciso atentar para outros elementos da narrativa e, assim, podermos inserir o 

conto numa determinada expectativa de leitura. Uma particularidade interessante desse 

texto é que, apesar de trazer traços autobiográficos evidentes, o recurso do foco em 

primeira pessoa não é utilizado, provavelmente porque a intenção da escritora era a de 

“esconder” as possíveis marcas referenciais no seu discurso ficcional. Desse modo, Florbela 

adota o modo tradicional de narrar, o qual se caracteriza pela utilização de um narrador na sua 

privilegiada posição de observador dos fatos, fingindo não ter nenhum envolvimento com a 

história. No que diz respeito às marcações do Eu protagonista, são feitas, na maioria das 

vezes, com a utilização do discurso direto, conforme podemos conferir no seguinte trecho 

do conto: “– Sabe? fechei hoje o meu livro de versos...” (ESPANCA, 2010, p.47). 

Outra característica observada em À margem dum soneto é a utilização, no enredo, 

de elementos teatrais, os quais podem ser percebidos na caracterização da poetisa – “A 

poetisa, vestida de veludo branco e negro como uma andorinha, estendeu a mão delgada 

onde as unhas punham um reflexo de joias” (ESPANCA, 2010, p.47); na construção da 

ambientação – “As grandes flores de papel cretone claros davam ao pequeno aposento um 

ar alegre de festa íntima” Idem (Ibidem, p.47); e, especialmente, no jogo de máscaras, o 

qual é  observado na multiplicidade de personas femininas descritas no conto: 
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Chamava-lhe Angélica e queria-a sempre vestida de branco com uma gola 

afogada de tule branco, como a outra; Maria Tereza, e queria-a de veludo 

negro com o cabelo liso em franja sobre a testa: chamava-lhe Cláudia e 

cobria-a de joias, obrigava-a a andar com os dedos carregados de anéis, 

grandes colares de contas ao pescoço, os braços apertados em rígidos 

braceletes de escrava; Salomé, e punha-a meia nua, impudica, de revoltos 

cabelos frisados, de negros olhos alongados em dois traços até as fontes. 

(ESPANCA, 2010, p.52). 

Os três elementos mencionados – a utilização do foco narrativo em terceira pessoa, 

os elementos teatrais e o próprio fato de os protagonistas serem identificados apenas pelas 

profissões – podem ser considerados como artifícios para criar no leitor a dúvida em 

relação à suposta coincidência entre a vida e a obra.  

Deste modo, discordamos da afirmação de que há mais resquícios de Florbela na 

ficção do que no texto confessional, pois, em ambos os textos a escritora se utiliza dos 

mesmos artifícios, a fim de mascarar sua verdadeira identidade e de dramatizar sua 

existência.  

Conforme observamos, no conto “À margem dum soneto”, autora e protagonista, 

realidade e ficção se confundem, não sendo o leitor capaz de distingui-los, pois, ao adentrar 

nesse mundo ficcional, é convidado a ler tal ficção não apenas como textos que remetem a 

verdades de natureza humana, mas também como fantasmas reveladores da autora 

(MIRANDA, 1992). Nesse sentido, é possível fazermos uma leitura desse conto também 

pelo viés do autoficcional, pois, apesar de não se utilizar do foco narrativo em primeira 

pessoa e de, portanto, não haver coincidência entre autor, narrador e protagonista, como é 

comum na autoficção, a narrativa apresenta uma recriação da vida da escritora, numa 

construção em que, do mesmo jeito que no diário, ela tenta fazer das experiências vividas 

um verdadeiro espetáculo. 

 Em vista disso, a refinada sensibilidade estético-literária dessa escritora portuguesa 

não é característica apenas dos seus poemas, podendo ser observada também em seus 

contos e até mesmo em seu diário íntimo, espaço que deveria se apresentar de forma mais 

descuidada. 

                                                                                                                                                                                     
31 Trata-se do soneto intitulado “Loucura”, publicado no livro Reliquiae. 
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Os textos em prosa de Florbela apresentam uma constituição híbrida, conforme 

procuramos demonstrar ao longo desta tese, de modo que a novidade e o antigo, o vivido e 

o inventado estão entrelaçados, transgredindo a classificação tradicional dos gêneros e 

quebrando com a ideia de unidade.  

Assim, um olhar detalhado à prosa florbeliana revela-nos uma escritora que, embora 

não tenha participado ativamente do movimento modernista, produzindo à margem das 

vanguardas literárias, não se mostra alheia às novas tendências da literatura. Corrobora essa 

afirmação a utilização, em sua obra, de recursos como a pluralidade e a artificialidade, tão 

caros aos escritores modernos, os quais absorveram o espírito do teatro, sobretudo aqueles  

ligados ao Orfismo: 

(...) a única forma que o poeta tem de conseguir afirmar na sua 

sujectividade é anular o seu Eu e projectá-lo no Outro (o que Mário de Sá-

Carneiro, com mais clareza do que Pessoa, já fizera – e sem dúvida há em 

Florbela ecos do drama de Sá–Carneiro). (JÚDICE APUD SILVA, 2009, 

p.127). 

 

 Essa compreensão nos ajuda a colocar Florbela Espanca mais próxima dos seus 

contemporâneos e a repensar o conceito de anacronismo literário atribuído a ela desde a 

década de 60, o qual tendia a classificá-la como “sonetista com laivos parnasianos”. Renata 

Junqueira, que também defende a proximidade dos escritos florbelianos com os 

modernistas, explica que: 

[...] o desencontro entre Florbela e os modernistas deve ser compreendido 

num contexto para o qual concorrem circunstâncias sociais e culturais, 

além de fatores biográficos que não podem ser desconsiderados 

(JUNQUEIRA, 2003, p.131-132). 

 

Além de repensar o lugar de Florbela nos quadros lusitanos, o presente estudo 

permitiu-nos derrubar estereótipos como “poetisa da dor”, ”escrita feminina” etc, 

juntamente com a ideia de que seus escritos eram “tolices”, “coisas à toa” ou ainda “sem 

pretensão de estilo”, conforme ela mesma afirmava. Florbela Espanca era uma escritora 

crítica e consciente de que a literatura consistia num labor com a linguagem, além de ser 

conhecedora da tradição literária, de estar atenta ao processo de inovações na arte literária e 

de se utilizar de um rigor estético reconhecido até mesmo por críticos que a condenaram em 
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vida. Na anotação do diário do dia 16 de julho de 1930, podemos conferir a declaração da 

escritora sobre a necessidade que sente em exercitar a escrita: 

Até hoje, todas as minhas cartas de amor não são mais que a realização da 

minha necessidade de fazer frases. Se o Prince Charmant vier, que lhe 

direi de novo, de sincero, de verdadeiramente sentido? Tão pobres somos 

que as mesmas palavras nos servem para exprimir a mentira e a verdade 

(ESPANCA, 2008, p.57). 

 

Essa anotação reafirma a consciência literária da escritora e seu gosto pela 

dramatização; ao mesmo tempo, entra em contradição com a declaração feita no comecinho 

do diário de que não tem pretensões de estilo. Além disso, as duas últimas linhas da 

anotação – “Tão pobres somos que as mesmas palavras nos servem para exprimir a mentira 

e a verdade” – confirmam a ideia de que ela é “simpática à prestidigitação e às ilusões de 

ótica” e nos incute ainda mais a dúvida sobre sua sinceridade ao levar para seus textos 

elementos de suas vivências. Assim, é possível dizer que, em Florbela, o conjunto de 

escritos com características autobiográficas (diário e cartas) não se diferencia dos escritos 

literários em termos de oposição entre verdade e invenção. 

A partir dessa compreensão, e levando em consideração a definição de Phillipe 

Lejeune (2008) para espaço autobiográfico como o conjunto de todos os elementos que 

circulam ao redor da figura do autor, podemos asseverar que a prosa florbeliana aponta para 

a memória autobiográfica. No entanto, trata-se de textos construídos de uma forma 

diferente, revelando-se prenhes “de uma teatralidade que se realiza na pintura de seres e 

objetos deliberadamente artificiais, visivelmente estereotipados, produtos de uma hábil 

sofisticação da linguagem” (JUNQUEIRA, 2003, p.18). Segundo Armando Nascimento 

Rosa (1997), a teatralidade é um qualitativo da figura de Florbela, enquanto que, na sua 

obra, o teatro pode ser visto como metáfora da condição humana. Para esse crítico, essa 

tragicidade em Florbela faz com que ela ocupe na literatura lusitana um lugar equivalente 

ao que foi ocupado por Marilyn Monroe no cinema estadunidense: 

 

[...]diríamos que Florbela Espanca ocupa na literatura um lugar 

correspondente ao Marilyn representa para o cinema norte-americano. 

Estão ambas envoltas numa tal densa aura de fascínio, emanadas dos seus 
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perfis vivenciais que, frequentemente, oblitera uma análise pretensamente 

objectiva dos feitos artísticos que nos legaram (ROSA, 1997, 238). 

 

Nessa perspectiva, até o biografismo na obra de Florbela é utilizado como estratégia 

de construção narrativa, como fingimento artístico. Trata-se da confissão como ficção, 

assim como nos textos autoficcionais, cujo resultado é uma dramatização de si, é a 

conversão da vida em obra de arte. A implicação disso é um “jogo em que ficção e não-

ficção se interpenetram, não se restringindo, num conjunto de uma mesma obra, a 

territórios nitidamente demarcados” (MIRANDA, 1992, p.37). 

. 
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Quando Florbela Espanca surgiu, nas primeiras décadas do século XX, era crescente 

o número de mulheres poetas em Portugal. Em razão disso, a escritora alentejana foi, 

inicialmente, associada a uma geração de mulheres poetas, as quais, logo, caíram no 

ostracismo. Em contrapartida, Florbela, ao longo das décadas, vem sendo estimada e 

reconhecida como um dos mais importantes nomes dos quadros literários lusitanos.   

A presente tese, com o intuito de também contribuir para os estudos críticos da obra 

de Florbela, consistiu em analisar os contos e o diário íntimo da escritora portuguesa, 

buscando, sobretudo, discutir dois aspectos: as interfaces entre a representação literária e o 

relato confessional nesses textos e a sintonia da obra em prosa florbeliana com a escrita 

literária da modernidade. 

Para tanto, inicialmente, fizemos um breve aparato histórico sobre a origem e a 

estrutura composicional dos gêneros conto e diário. Assim, na busca de uma compreensão 

do funcionamento e da forma tradicional de tais gêneros, recorremos aos postulados 

teóricos de Philippe Lejeune (2008), que se dedica a estudar, teorizar e analisar textos de 

caráter autobiográfico e, por isso, foi fundamental para fazermos um breve aparato sobre o 

diário íntimo; recorremos ainda aos estudos de Júlio Córtazar (1974) e de Ricardo Píglia 

(2004), os quais contribuíram para discorrermos sobre o gênero conto. Em seguida, 

discutimos sobre o hibridismo dos gêneros à luz da teoria do teórico russo Mikhail Bakhtin 

(1998; 2003). 

Feito isso, analisamos o Diário do último ano e observamos que a escritora 

portuguesa não escreveu tal gênero com a finalidade única de confidenciar-se, deixando 

cair suas máscaras de poetisa e revelando-se sem artifícios. Se fôssemos pensar numa 

classificação para o diário, em princípio, nos esbarraríamos na análise simplista que 

comumente se faz para diferenciar a literatura propriamente dita (manifestação artística) e 

as obras autobiográficas. Tal análise considera as obras de cunho confessional como formas 

não literárias por utilizarem elementos da realidade, enquanto que um obra literária é 

definida como aquela que recorre à invenção. 

Seguindo tal categorização, poderíamos asseverar que o Diário do último ano é um 

texto puramente autobiográfico. No entanto, conforme o crítico Anatol Rosenfeld (2009), 
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que discute sobre as limitações existentes entre o texto de ficção a partir do valor estético, 

esse critério de caráter ficcional ou imaginário não satisfaz por completo o intento de 

delimitar o campo da literatura em seu sentido restrito. Para elucidar, Rosenfeld comenta 

que a literatura de cordel tem caráter ficcional, mas não se pode afirmar o mesmo dos 

Sermões de Padre Antônio vieira nem dos diários de Gide ou de Kafka.  

Desse modo, a fim de resolver o problema dessa delimitação simplista, o crítico 

lança mão de outro critério: o do valor estético. A partir de tal critério, é possível afirmar 

que há textos que não conseguem atingir certo nível estético, assim como há também textos 

não ficcionais que, por atingirem valor e qualidade estética, nos permite considera-los obras 

literárias. Nesse sentido, o que vai caracterizar determinado texto como obra de arte 

literária é qualidade estética que possui. 

Assim, buscamos argumentar, ao longo desta tese, que o Diário do último ano se 

caracteriza por um discurso ambíguo, o qual embaralha confissão e ficção. Deste modo, ele 

se abre uma estética da fragmentação: se de um lado tal diário revela aspectos da vida 

íntima e empírica de Florbela, por outro lado, ele pode ser viso como representação poética 

porque possibilita várias versões sobre a mesma realidade.  

Logo no registro de estreia, a escritora-narradora afirma que não tem pretensões de 

estilo nem de análises filosóficas, no entanto manifesta o desejo de que seu espaço 

confessional seja lido. Além disso, tal registro é uma reflexão sobre o próprio gênero diário, 

o que já nos faz enxergar as “confissões” da escritora como um “discurso literariamente 

intencionado”, para usar as palavras de Miranda (1992). 

Ademais, várias das anotações de Florbela trazem temáticas abordadas pela 

escritora em seus poemas e contos, como, por exemplo, a fragmentação do Eu e a 

artificialidade da ambientação, além de apresentar um lirismo nas construções linguísticas 

incomum para o gênero, visto que, tradicionalmente, o diário se caracteriza pela linguagem 

descuidada e espontânea. Em vista disso, observamos uma desconstrução do conceito do 

diário íntimo como um gênero fiel aos fatos da vida real, calcado sempre na sinceridade 

confessional. 
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Depois de analisarmos o gênero autobiográfico, foi a vez de nos focarmos na prosa 

de ficção florbeliana e, para tanto, fizemos o recorte de três contos do livro O dominó preto. 

Esse livro traz, na sequência os contos “mulher de perdição”; “À margem dum soneto”; “O 

dominó preto”; “Amor de outrora”; “O crime de Pinhal do cego”; “O regresso do filho”. 

Desses seis contos, escolhemos analisar “Mulher de perdição”, “À margem dum soneto” e 

“O dominó preto”, que se destacam pelas personagens femininas enigmáticas, 

dissimuladas, perigosas, multifacetadas, capazes de levar os homens à beira da loucura.  

No conto “Mulher de perdição”, vemos a jovem bailarina Reine Dupré despertar 

uma atração fatal no jovem João Eduardo – um oficial da marinha, pertencente a uma 

tradicional família burguesa e prometido em casamento a Helena, sua vizinha e amiga de 

infância. É interesse, no conto, o contraste entre a dócil e recatada Helena e a sensual e 

transgressora Reine, a partir do qual é possível destacar a luta pelo reconhecimento do valor 

do papel feminino por Florbela numa sociedade ainda regida pelo modelo de mulher 

submisso e passivo em relação à figura masculina. É interessante também a alusão do conto 

à novela Amor de perdição, de Camilo Castelo Branco, o que insinua que a paixão 

provocada em João Eduardo poderá leva-lo à perdição.  

O mesmo teor transgressivo é encontrado na jovem poetisa do conto “À margem 

dum soneto”; esta, conforme a narrativa insinua, poderia provocar a loucura do seu amante, 

uma vez que, através de suas criações, se multiplica em várias imagens femininas, 

embaçando sua real identidade. E não podemos esquecer-nos da protagonista Maria, de “O 

dominó preto”, que, por rejeitar o amor de Joaquim, acaba provocando o suicídio do pobre 

caixeiro. 

Deste modo, de uma maneira geral, os enredos são sempre desencadeados por 

personagens femininas marcantes e transgressoras. Estas apresentam como traço marcante a 

libertação do sistema tradicional de repressão, de tabus, do domínio masculino. De acordo 

com a sistematização do pensamento de Elódia Xavier (2007), essas personagens podem 

ser vistas como exemplos do corpo liberado, uma vez que almejam e conquistam a 

liberdade em sentido amplo, conseguem ser sujeitos de suas histórias. A leitura desses 

contos mostrou-nos, portanto, que Florbela, buscando sua autoafirmação, figura em tais 
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personagens, uma vez que observamos nelas marcas das subjetividades e/ou projeções das 

vivências da escritora.  

A consequência disso é o apontamento de uma nova realidade no que diz respeito ao 

lugar ocupado pela mulher: através de sua escrita, Florbela subverte o papel de esposa e de 

mãe dedicada, tradicionalmente imposto pela sociedade daquele contexto. Deste modo, ela 

traz a possibilidade da emancipação feminina, tão almejada por Florbela Espanca e por 

outras tantas mulheres malvistas e rejeitadas por se desviarem da rígida moral cristã e 

patriarcal, a qual exigia do sexo feminino a submissão ao poder masculino e lhe negava 

direitos básicos como o da educação.  

Conforme foi observado, no decorrer deste trabalho, há um jogo de ilusionismo 

interessante na escrita florbeliana: o diário íntimo pode ser visto como um projeto literário 

por mascarar, com alguns recursos estilísticos, os fatos autobiográficos; em contrapartida, 

os contos, apesar de serem compostos de matéria ficcional, trazem, como base, elementos 

da vida da escritora Florbela Espanca. No entanto, esses elementos também são camuflados 

pelas marcas da invenção e pelo artificialismo.  

Assim, a obra em prosa florbeliana nos faz reiterar o pensamento de Antonio 

Candido, em Ficção e confissão (1999), que defende a ideia de que em toda autobiografia 

há uma dosagem de romance, uma vez que o escritor não consegue entrar em contato com 

sua própria vida sem recriá-la; do mesmo modo, Candido constata a impossibilidade de 

lançar um olhar a determinados escritores, como é o caso de Florbela, sem levar em 

consideração o lugar de onde eles falam, bem como sua trajetória de vida. O resultado disso 

é a multiplicação da própria Florbela, representada em imagens femininas diversas e a total 

falta de apreensão do Eu biográfico. 

Deste modo, ao verificar que ambos os textos em prosa cultivados pela escritora 

portuguesa se caracterizam pela mistura de gêneros, chegamos à conclusão de que podem 

ser lidos pelo viés da modalidade autoficcional, visto que trazem a dramatização de 

situações biográficas, representam um Eu fragmentado e brincam com as noções de 

referencialidade e de invenção. 
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Conforme discutimos no decorrer desta pesquisa, os valores da nossa sociedade não 

são fixos nem permanentes, são fluidos em razão de estar em constante evolução; logo, o 

sujeito moderno perde sua integridade para poder acompanhar as constantes transformações 

da sociedade de qual faz parte. Nessa direção, ao trazer para seus escritos o hibridismo de 

gêneros, a representação de um sujeito multipartido, melancólico e perdido dentro de si 

mesmo, além do diálogo com a tradição lusitana constituída, Florbela mostra bem a sua 

sintonia com a modernidade, uma vez que o texto da moderna literatura é um espaço, por 

excelência, da pluralidade e da fragmentação do ser. 

 

. 
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