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RESUMO 
 
 

Maria Judite de Carvalho iniciou sua produção literária em 1949 nos periódicos 

da capital lusitana e até o seu falecimento, que se deu em 1998, publicou mais 

de mil textos que, em sua maioria, nunca foram extraídos de seu suporte 

original, o jornal, tornando-os desconhecidos do público atual. Com intuito de 

resgatar parte desse precioso material literário escolhi como corpus dessa 

pesquisa as crônicas publicadas no Diário de Lisboa, periódico onde a escritora 

exibiu o maior número de textos, na seção Rectângulos da Vida que contou 

com 395 (trezentos e noventa e cinco) crônicas durante cinco anos 

consecutivos (1968-1972). Analisando esses textos percebi que a escritora 

inseria em sua narrativa as transformações ocorridas no século XX, em 

Portugal, capturando o momento de rupturas com alguns modelos tradicionais 

e introduzindo novos paradigmas impostos pela modernidade. O que ocorre, 

nesse período, é uma alteração extremamente rápida e profunda de valores e 

costumes com os quais a sociedade portuguesa se depara e vivencia com 

certa intranquilidade. Diante desse cenário instável, Maria Judite expressa, 

através de sua narrativa crítica e irônica, o retrato do povo português e de seu 

comportamento repleto de angústias e tristezas que se revelam através da 

melancolia. Após uma leitura exaustiva de seus textos verifiquei que este era o 

elemento norteador da escrita juditiana. Ela é apresentada nas crônicas sob 

diversos aspectos que foram privilegiados durante os cinco anos de 

publicações sendo eles a solidão, o abandono, a morte, o isolamento dos 

indivíduos que se sentiam cada vez mais impotentes diante das 

transformações vivenciadas e como consequência desse estado apresentam-

se melancólicos o tempo todo. Essa, portanto, é a fotografia de Maria Judite de 

Carvalho sobre a sociedade portuguesa narrada em suas crônicas como pude 

verificar nessa pesquisa. 

 

Palavras-chave: Melancolia. Tradição. Modernidade. Crônica. 



ABSTRACT 
 

Maria Judite de Carvalho began his literature in 1949 in journals of Lusitanian 

capital. Until his death, which occurred in 1998, published more a thousand 

texts, most of them have never been extracted from their support original, the 

newspaper, making them unknown to the public today. In order to rescue of this 

precious material chosen as the literary corpus of Search the chronicles 

published in the Diário de Lisboa, periodic where the writer published the 

largest number of texts in the section Rectângulos da Vida, 395 (three hundred 

and ninety-five) chronic for five consecutive years (1968-1972). Looking at 

these texts I realized that she inserted into her narrative the changes occurred 

in the twentieth century, in Portugal, capturing the moment of breaking with 

traditional models and introducing new paradigms imposed by modernity. What 

happens in this period is an extremely  fast and deep change of values and 

customs with which the Portuguese society faces and experiences with a 

certain uneasiness. Given this unstable scenario, Maria Judite expresses, 

through her ironic and critical narrative, the portrait of the Portuguese people 

and their behavior full of anguish and sorrows that are revealed through the 

gloom. After a thorough reading of his texts I found that this was the guiding 

element of juditiana writing. It is presented in the chronicles in many respects 

they were privileged during the five years of publications they are loneliness, 

abandonment, death, isolation of individuals who feel increasingly powerless in 

the face of changes experienced as a consequence of this state and present is 

melancholy all the time. This is a photograph of Maria Judite de Carvalho on 

Portuguese society told in her chronicles as I saw this survey. 

 

Key-words: Melancholy. Tradition. Modernity. Chronic. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

No ano de 2003 iniciei um estudo sobre a obra de Maria Judite de 

Carvalho (1921-1998) quando analisei o tema da solidão em seu livro de 

contos Além do quadro (1983). Essa pesquisa resultou na dissertação de 

mestrado defendida em 2005 na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Com intuito de aprofundar ainda mais esse estudo escolhi analisar as crônicas 

da autora que, conforme informações colhidas no mestrado, ainda não haviam 

sido objeto de pesquisa no Brasil e em Portugal. 

Sabendo que a escritora representa um expoente da literatura 

portuguesa contemporânea, consagrada pelos críticos literários como uma das 

maiores contistas e cronistas de sua época, e que seus quinze livros 

publicados - sendo nove de contos, quatro de crônicas, um de poesia e um de 

teatro – representam muito pouco de sua produção jornalística de quase 

cinquenta anos (1949 a 1998) dedicada, a maior parte, às crônicas publicadas 

nos periódicos da época, percebi o quanto seria relevante o estudo desse 

material que permanece até os dias de hoje oculto do público-leitor. 

Com intuito de conhecer e resgatar essa preciosidade literária fui à 

cidade de Lisboa, em 2008, organizar as crônicas publicadas nos jornais e 

revistas que compunham o acervo inexplorado da escritora que poderia ser 

encontrado, conforme pesquisa, nos periódicos O Século, Diário de Lisboa, 

República, Diário Popular, O Jornal, Eva, O Escritório, Come e Cala, Silex, 

Mulheres.1 

A maior parte das crônicas publicadas nesses periódicos encontrava-se 

na Hemeroteca, em Lisboa, local onde se podia manuseá-los livremente e 

fotografá-los, o que facilitou a captura do acervo. Assim, dei início a minha 

pesquisa buscando especificamente as crônicas do Diário de Lisboa, pois tinha 

conhecimento de que este foi o meio de comunicação em que Maria Judite 

colaborou por mais tempo, em que exerceu a importante função de editora, 

além de ter publicado amiúde seus contos, crônicas e críticas literárias, entre 

os anos de 1968 a 1975. 

                                            
1  Durante a pesquisa foram coletadas todas as crônicas publicadas pela escritora nas revistas Eva, O 

Escritório, Come e Cala, Silex e Mulheres e ainda grande parte dos textos publicados nos jornais O 
Século, República, Diário Popular e O Jornal. Essas crônicas serão citadas nos capítulos dessa pesquisa 
apenas como material completar já que não pertencem ao seu corpus. 
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Verifiquei que a escritora publicou um número considerável de crônicas 

no Diário de Lisboa, quase que diariamente, na seção denominada 

―Rectângulos da Vida‖ (1968-1972). Essa seção era publicada quase sempre 

na página três do jornal, na parte superior e à direita, contendo a identificação 

da escritora e sua foto. 

 Diante desse volumoso e surpreendente material literário defini como 

corpus dessa pesquisa o conjunto de crônicas de Maria Judite de Carvalho 

publicadas no Diário de Lisboa na seção ―Rectângulos da Vida‖, que contam 

com um total 395 (trezentos e noventa e cinco) textos, sendo que 252 

(duzentos e cinquenta e dois) destes nunca saíram das páginas do jornal da 

época para serem divulgados em livros ou qualquer outro veículo de 

comunicação. 

Ao analisar o conjunto de crônicas escolhido como objeto de pesquisa 

busquei encontrar um eixo condutor, um elemento norteador que estivesse 

presente em todos os textos. Verifiquei, portanto, que em grande parte das 

crônicas a escritora referia-se a fatos e acontecimentos do presente, até 

mesmo por ser esta a maior característica do gênero trabalhado, a crônica, e 

ao mesmo tempo referia-se a aspectos do passado, de forma a mostrar o 

conflito vivido naquele momento, as rupturas de paradigmas que ocorriam em 

razão da inserção de novas perspectivas advindas da modernidade. 

Maria Judite de Carvalho retrata, nesse contexto, as transformações 

cotidianas da cidade de Lisboa e o impacto das mesmas sobre a sociedade 

que ainda estava voltada para suas tradições e, ao mesmo tempo, desejava 

aderir aos recentes modelos propostos pela modernidade.  

A convivência conflituosa, portanto, dos elementos da tradição com os 

da modernidade foi singularmente capturada por Maria Judite de Carvalho e 

narrada em suas crônicas, apresentando no seu texto uma tensão resultante 

dessa instabilidade vivida.  

 Para compreender os conceitos de tradição e modernidade presentes 

nas crônicas busquei nos estudos de Walter Benjamin, Gerd Bornheim, Eric 

Hobsbawn, e Paul Zumthor um suporte teórico que analisasse o 

comportamento das sociedades diante das mudanças, das rupturas com o 

passado e incorporação de novos paradigmas.  
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 Torna-se perceptível que a tradição presente no ambiente de 

transformações em que vive a escritora entra em conflito com a 

institucionalização de novos valores e muitas vezes é suplantada pela 

modernidade. Esse ambiente de conflito vivido pela sociedade portuguesa é 

retratado pela escritora na maior parte de suas crônicas.  

 O que se pode inferir dessas narrativas do cotidiano é que o olhar da 

escritora para essas mudanças aparece em meio a um pesar, a um mal estar. 

O novo apresenta uma conotação de perda de algo valoroso que se apreciava 

no passado e que no presente não possui o mesmo significado. 

 É através desse embate, da percepção do desaparecimento de 

determinados valores tradicionais e da absorção de novos conceitos, que Maria 

Judite de Carvalho apresenta suas crônicas transmitindo o cotidiano português 

em meio a um sentimento de tristeza, de desânimo, de insatisfação que se 

traduz numa melancolia continuada. 

Analisando as peculiaridades dessa escrita apresento minha tese em 

cinco capítulos nos quais discorro sobre a produção artística e literária de Maria 

Judite de Carvalho, sobre suas publicações no Diário de Lisboa, em especial 

na seção ―Rectângulos da Vida‖, e finalmente analiso as crônicas observando a 

narrativa conflituosa do cotidiano moderno e a presença da melancolia nos 

textos juditianos. 

Para situar, portanto, o leitor do momento histórico em que a mesma 

viveu, contextualizo no primeiro capítulo, a vida de Maria Judite de Carvalho e 

sua produção literária, levando em consideração as transformações sociais de 

sua época, e sua carreira de escritora, jornalista, editora, contista, cronista, 

crítica literária, caricaturista e pintora, que se traduz numa escritura moderna, 

que lhe é peculiar. 

 No capítulo seguinte faço um breve histórico do gênero literário, a 

crônica, tratando especificamente de sua vertente direcionada ao jornalismo. A 

partir de então apresento ao leitor o periódico Diário de Lisboa (1921-1974) 

apontando sua importância e representatividade no cotidiano português e 

posteriormente a produção literária de Maria Judite de Carvalho 

especificamente neste jornal. 

 Após delinear o perfil de Maria Judite de Carvalho e de sua escrita no 

Diário de Lisboa analiso suas crônicas publicadas na seção ―Rectângulos da 
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Vida‖ sob a perspectiva das mudanças que estão ocorrendo no cotidiano da 

sociedade portuguesa e das inevitáveis perdas ocorridas com a dinâmica da 

modernidade que geram um sentimento de angústia que se traduz na 

melancolia do homem moderno. 

 Para conceituar essa melancolia recorri à corrente psicanalítica de Freud 

e Julia Kristeva que possuem entendimentos convergentes sobre esse 

sentimento. Para aprofundar ainda mais meu estudo e identificar a presença da 

melancolia na literatura moderna e consequentemente nas crônicas de Maria 

Judite me embasei nos estudiosos Olgária Matos, Jaime Ginzburg, Susan 

Sontag, Michel Maffesoli e Moacyr Scliar. 

Proponho, portanto, nessa tese, demonstrar que as crônicas de Maria 

Judite de Carvalho, publicadas no Diário de Lisboa, na seção ―Rectângulos da 

Vida‖, apresentam como fio condutor o conflito vivido pela sociedade 

portuguesa que passa por um momento de ruptura com os paradigmas 

tradicionais em razão da propagação dos conceitos da modernidade e, como 

consequência, gera uma tristeza, uma angústia, um sentimento de perda, 

representado pela melancolia que está presente na maioria de seus textos.    

  



16 

 

2 A PRODUÇÃO LITERÁRIA E  ARTÍSTICA DE MARIA JUDITE DE 
CARVALHO 

 

Maria Judite de Carvalho (1921-1998), embora seja bastante 

reconhecida como escritora em Portugal e em diversos países, teve seu 

trabalho pouco divulgado no Brasil. O que se conhece são poucos livros de 

contos que foram analisados pontualmente por alguns pesquisadores. São 

escassas as informações sobre sua trajetória enquanto escritora que se iniciou 

na Faculdade de Letras de Lisboa onde se formou em Filologia Germânica. 

Durante a faculdade cultivou grandes amizades com expoentes da 

literatura portuguesa como Natália Nunes e Fernanda Botelho. Com estas 

manteve laços de proximidade até o fim da vida.  

O meio acadêmico lhe propiciou um leque de conhecimentos que a 

auxiliaram na sua formação política e ideológica, além de lhe permitir 

desenvolver e amadurecer seus talentos como escritora e caricaturista dos 

próprios amigos de curso. 

Foi neste contexto que conheceu o já então respeitado professor Urbano 

Tavares Rodrigues com quem se casou em 1949. 

 Após o casamento foi morar em Montpellier, na França, onde Urbano 

Tavares Rodrigues havia sido contratado para trabalhar com traduções 

literárias. Neste mesmo ano (1949), no mês de março, Maria Judite, 

incentivada pelo esposo, teve seu primeiro texto publicado. Sob o gênero de 

novela O campo de mimosas circulou na Revista Eva, de Lisboa, ocupando 

quase que por completo as páginas 14 e 15 com o título em grande destaque 

antecedido por seu nome em caixa alta.  

 Sua estreia, portanto, na literatura ocorreu em sua cidade natal, mesmo 

estando residindo em outro país, e com bastante aprovação do público e da 

própria revista que manteve sua parceria com a escritora até a falência ocorrida 

em 1974. 

 Em seu texto inaugural já é possível perceber características da escrita 

juditiana que serão recorrentes em sua trajetória literária. A novela O campo de 

mimosas tratava de um mundo aparentemente fantasioso em que a 

personagem ―Olívia‖ viveu, após ter sofrido um terrível acidente de carro, e 

culminou na morte de seu marido. Pensava ter visto em um campo de mimosas 
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o único homem que havia amado, mas que a vida se encarregou de separar de 

seu caminho  

 

(...) Eu sentia isso tudo, mas não podia responder. Porque seria 
que, nessa altura enquanto o meu marido falava, me comecei a 
lembrar do Raul? Apareceu-me primeiro como uma imagem 
tíbia. Sentia-o, mas os olhos não o podiam atingir 
completamente: tinha-o só no pensamento. O Raul tinha sido o 
único homem de quem eu gostara, verdadeiramente, intensamente. 
Mas a vida a certa altura tinha-nos separado e eu, sem saber 
como, achara-me casada com o Joaquim.  
(...) Foi nessa altura que vi o Raul sentado numa pedra, com 
um livro na mão. Os seus cabelos pareciam ainda mais loiros, 
junto de todo aquele amarelo, e o seu sorriso veio caminhando 
na minha direcção, suave e lento como dantes. 
(CARVALHO,1949, p. 14-15) 

 

Em sua primeira publicação Maria Judite de Carvalho trouxe uma escrita 

voltada para o universo feminino apresentando uma mulher infeliz no 

casamento e que buscava, através de lembranças, um amor perdido. Os 

infortúnios, as angústias e a postura resignada de sua personagem expressa a 

narrativa crítica da escritora que irá se repetir ao longo de sua carreira. 

Em 1950, Maria Judite de Carvalho retornou à Lisboa para ter sua única 

filha, Maria Isabel de Carvalho Tavares Rodrigues e em 1952 teve de voltar à 

França para que Urbano Tavares assumisse o cargo de professor de Cultura 

Portuguesa na Universidade de Paris, ficando sua filha com os avôs 

paternos. Em razão do reconhecimento e prestígio gozado pelo mesmo, Maria 

Judite conheceu durante sua estada na França reconhecidos escritores como 

Albert Camus e Simone de Beauvoir.  

Em 1953, após seu despertar para o jornalismo, retomou sua carreira de 

escritora tornando-se correspondente da mesma revista em que foi iniciada, 

Revista Eva, onde passou a colaborar com as Crônicas de Paris.  

Esses eram textos publicados com o enfoque local, ou seja, originavam-

se de Paris e destinavam-se aos leitores portugueses que esperavam pelas 

atualidades francesas, principalmente no que dizia respeito às tendências 

femininas, pois a cidade de Paris já havia se consolidado como expoente da 

moda europeia. A revista era voltada para a tendência feminina e apresentava 

as palavras DE PARIS em destaque para acrescentar maior glamour às 

notícias e chamar a atenção do público-alvo.  
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Maria Judite ganhava notoriedade no periódico por tornar-se 

correspondente de Paris. A própria redação da revista enaltecia suas 

qualidades lhe apresentando ao público-leitor como talentosa escritora de 

diversos jornais portugueses, tradutora de autores franceses e ingleses, além 

de artista plástica, caricaturista e pintora 

 

Maria Judith de Carvalho Rodrigues, a nova correspondente da 
«EVA» em Paris, tem colaborado com diversos jornais 
portugueses, entre os quais a «EVA», onde publicou, há anos, 
o conto «Campo de Mimosas» e assinado traduções portuguesas 
de autores franceses e ingleses contemporâneos. Formada em 
Letras, casou com o Dr. Urbano Tavares Rodrigues professor de 
Cultura Portuguesa na Universidade de Paris. A nossa nova 
correspondente é uma apaixonada das artes plásticas, sendo ao 
mesmo tempo uma original caricaturista e pintora de reconhecido 
talento. (EVA, 1953, p. 22) 
 

  

 As Crônicas de Paris, como eram nominados os textos de Maria Judite 

de Carvalho na revista mensal Eva, tiveram apenas duas publicações, sendo 

uma no mês de abril e outra em maio de 1953. Essas duas crônicas tratavam 

de temas do cotidiano da sociedade parisiense privilegiando os aspectos 

culturais do universo feminino como podemos perceber na primeira publicação 

que aborda aspectos da moda (―há duas correntes: a da linha túlipa, criada por 

Dior, e a da linha liana que Balenciaga apresenta.‖), do teatro (―o grande tema 

do teatro este ano é Deus‖) da música (―em música e «ballet» triunfa o 

exótico.‖), e notícias atualizadas da imprensa local sob diversos temas (―não 

me digam que não sabiam disso. Todos os jornais de Paris falam do caso.‖) 

A segunda publicação dizia respeito a uma notícia de grande circulação 

em Paris, o denominado crime mais espantoso do século: Um garoto de 

bonitas feições mata friamente pai e mãe com um machado. O motivo se deu 

pela desaprovação do pai quanto à vontade do filho de se casar com uma 

jovem de dezenove anos. Após confessar o crime não demonstra nenhum tom 

de arrependimento, nenhuma emoção. Por isso a imprensa o apresenta como 

um monstro. Entretanto, segundo a escritora, as pessoas que leem a notícia 

não se comovem com o crime, contagiadas por romances e fitas policiais, 

interpretam o fato como se fosse uma realidade muito distante de suas vidas. O 

que para ela é um engano. 
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Maria Judite relata o noticiário e analisa sua repercussão na sociedade 

apresentando um tom de crítica e descontentamento com o comportamento 

social. Essa é uma característica da escrita juditiana que se lança desde cedo 

nos periódicos contando com uma expressão crítica diante dos acontecimentos 

e comportamentos sociais, sem jamais perder sua ironia fina.   

Ela demonstra desde então seu talento para a escrita e, principalmente, 

para a escrita do cotidiano, para a crônica. Em seu ofício de correspondente 

leva a atualidade ao leitor, captura os acontecimentos diários e lhes dá 

relevância expondo ao público o que aparentemente seria banal, mas que sob 

sua perspectiva torna-se essencial para a compreensão da sociedade.  

 Retorna à cidade natal, juntamente com o esposo, tendo agora a 

companhia da filha no seio familiar. Abraça em Lisboa a carreira de jornalista 

ao se tornar chefe de redação da Revista Eva realizando trabalhos diversos 

como tradutora, em razão de seu domínio em várias línguas como o francês, 

alemão e inglês, e como cronista, entre os anos de 1970 a 1974.  

De personalidade tímida e pouco expansiva Maria Judite nunca procurou 

ser professora ou assumir qualquer papel de grande exposição pública, mesmo 

tendo preferências políticas pela esquerda jamais participou de movimentos 

partidários ou assumiu sua posição política diretamente em sua obra. Assistiu 

em casa ao 25 de abril de 1974, movimento popular denominado Revolução 

dos Cravos que marcou o fim da ditadura Salazarista, ao contrário de seu 

marido que entregou-se à docência e à militância desde cedo, tornando-se uma 

personalidade ativa na sociedade lisboeta. Participava de movimentos políticos 

contrários ao Salazarismo de forma destemida empunhando a bandeira 

comunista onde quer que fosse. Esse comportamento impulsivo lhe acarretou 

diversas represálias e prisões nos anos de 1961, 1963 e 1968.  

Ao mesmo tempo em que Urbano Tavares lutava contra a ditadura 

dominante da época, também sofria perdas em seu convívio familiar, pois de 

certa forma tornou-se uma pessoa pública muitas vezes responsável por 

articulações políticas que lhe exigiam bastante dedicação e tempo, levando-o a 

se ausentar constantemente de casa. Além disso, no período em que 

permaneceu preso não tinha sequer como manter economicamente sua 
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família, o que obrigava Maria Judite a se tornar única responsável pela 

educação e criação de sua filha, pela administração da casa e pelas finanças. 2 

A vida de Maria Judite de Carvalho, portanto, foi cercada de momentos 

solitários. A perda prematura dos pais e as ausências constantes do marido 

refletiam em sua personalidade cada vez mais retraída e discreta. Sua escrita, 

entretanto, alcançava novos horizontes tornando-se reconhecida e notada pelo 

público com a publicação de seu primeiro livro em 1959, intitulado Tanta Gente, 

Mariana. Este livro de contos lhe rendeu muitas críticas positivas e lhe inseriu 

definitivamente na literatura portuguesa  

 

O seu primeiro livro de contos e novelas, Tanta gente, Mariana, 
data de 1959 e foi logo saudado pela crítica. Oscar Lopes alude à 
variedade de temas <todos evocados de um modo contensamente 
implacável que sacode as falsas virtudes da docilidade resignada, da 
esperança analgésica, do sonho em disfunção com o real, da 
compassividade hipócrita>. Por seu lado, Álvaro Salema no Diário de 
Lisboa refere-se ao livro como uma impressionante revelação. 
Urbano Tavares, seu marido, ficou impressionado com sua obra: < 
Insisti imenso para ela publicar, quando li desfiz-me em lágrimas. Ela 
mostrava-me coisas só quando estavam prontas, tinha pudor em 
mostrar uma coisa em construção>. (CÂMARA MUNICIPAL DE 
LISBOA, 2000, p. 5)   

 

É possível, nesta primeira publicação, perceber traços característicos da 

escrita juditiana que aparecerão regularmente no conjunto de sua obra literária. 

Temas como a solidão e a incomunicabilidade relacionadas à figura feminina 

expressos neste livro serão recorrentes em sua narrativa como bem percebeu 

Teresa Sancha 

  

Este livro anuncia, de alguma forma, aquilo que vai marcar toda a 
sua obra, ou seja, a solidão e a incomunicabilidade. São histórias 
sombrias de pessoas que vivem na solidão da qual não há saída 
nem solução. (...) (SANCHA, 2000, p. 6)   

 

Da mesma forma aponta o Instituto Camões a respeito da temática da 

solidão ao analisar o livro de contos 

 
 
Mariana Toledo, a jovem de 15 anos que descobre, assim sem 

mais nem menos, que a solidão e a desagregação são as únicas 
coisas que temos certas. Embrião de toda uma obra futura (obra 

                                            
2
  Essas informações me foram concedidas pelo escritor Urbano Tavares Rodrigues em uma entrevista 

realizada em sua casa na cidade de Lisboa, em março de 2008. 
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imprescindível no panorama da literatura portuguesa do século XX). 
(WWW.institutocamoes.pt>, disponível em 09 de abril de 2010) 

 

 

Como também pode ser verificado em um trecho da novela que dá nome 

ao livro, Tanta gente, Mariana 

 

  Também deste por isso (...). Há gente que vive setenta e oito 
anos, até mais, sem se dar conta. Tu aos quinze... Todos estamos 
sozinhos, Mariana. Sozinhos e muita gente à nossa volta. Tanta 
gente, Mariana! E ninguém vai fazer nada por nós. Ninguém pode 
Ninguém queria, se pudesse. Nem uma esperança. (CARVALHO, 
1971, p. 10) 

 

Mendonça (1989), em nota publicada no Diário de Lisboa, escreveu que 

se fosse necessário definir com uma ou duas palavras a obra de Maria Judite 

de Carvalho essas palavras seriam certamente ―pessimismo e amargura‖ de 

personagens invariavelmente femininas. E se houvesse ainda uma terceira 

palavra a oferecer às mulheres de Maria Judite de Carvalho esta seria 

―solidão‖.  

A temática da solidão nas obras de Maria Judite de Carvalho, de fato, 

tornou-se uma característica marcante em sua escrita e expressão literária. 

Percebendo esta constância de temática os críticos literários e discentes das 

universidades brasileiras analisaram-na de forma também recorrente3, como 

podemos perceber no livro A solidão de mulheres a sós: análise das marcas 

linguísticas da enunciação das narrativas ―As palavras poupadas‖ e Os 

armários vazios, de Maria Judite de Carvalho, de autoria de Benilde Justo 

Caniato.  

Dentre as diversas análises encontra-se a minha dissertação de 

mestrado intitulada A solidão em Além do quadro na qual abordo aspectos da 

solidão no livro de doze contos Além do quadro (1983), no qual encontrei 

diversas situações e passagens em que as personagens juditianas sofrem 

                                            
3 Conforme consulta à Plataforma Lattes (CNPQ), realizada em 20 (vinte) de outubro 

de 2010, podemos verificar que de um total de 10 (dez) pós-graduações lato sensu produzidas 
sobre a escritora três analisam a temática da solidão na obra literária. Destaco ainda a tese de 
Niube Ruggero denominada Fios que se desfazem: A Solidão em Clarice Lispector e Maria 
Judite de Carvalho (2000-2005); a dissertação de mestrado Roberta Fresneda Villibor 
Sperandio Leituras da morte e da solidão em Maria Judite de Carvalho e Lygia Fagundes 
Telles (2006-2009). 
 

javascript:abreDetalhe('K4509357H9','Roberta_Fresneda_Villibor_Sperandio','0')
javascript:abreDetalhe('K4509357H9','Roberta_Fresneda_Villibor_Sperandio','0')
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desse abandono e solidão sem compreenderem de fato o motivo de suas 

dores, sem perceberem a raiz de sua problemática, o que as leva à 

insatisfação pessoal e, consequentemente, à infelicidade 

 

As solidões ocorrem em razão das personagens fecharem-se 
em seus mundo e não conseguirem dialogar verdadeiramente com o 
outro. Isso ocorre por diversos motivos. Primeiramente por estarem em 
um contexto social opressor, ou seja vivierem vidas que não 
representam aquilo que gostariam gerando uma frustração. Diante 
dessa frustração a personagem sente-se oprimida pela realidade social 
e não tem coragem de se desprender dos paradigmas, permanencendo 
na situação indesejada. Para alcançarem uma saída para suas 
frustrações elas precisariam afastar-se dos acontecimentos e refletir 
sobre suas condições mas elas não conseguem fazer isso, ficando 
cada vez mais envolvidas em seus problemas. (FREITAS, 2005, p. 45) 

 

Dessa forma, fica perceptível que a solidão é um grande mote da escrita 

juditiana segundo a análise de críticos literários e estudos acadêmicos. 

Entretanto, o que ainda não foi percebido é que essa solidão expressa nos 

livros de contos também se mostrava presente nas crônicas com tamanha 

ênfase que pode ser considerada um dos elementos norteadores de seu texto, 

que se mostra através melancolia, como será explicado adiante. Também, o 

sentimento de insatisfação diante dos valores da vida moderna está presente 

tanto em seus contos como em suas crônicas, guardando as peculiaridades de 

cada gênero. 

As implicações sociais da modernidade sobre o homem possuem uma 

imensa representatividade nos personagens juditianos e aparecem com maior 

força e nitidez em suas crônicas, por tratarem exclusivamente de assuntos do 

cotidiano. Diferentemente do conto que privilegia a ficção, dá maior valoração à 

análise psicológica da personagem, além de aprofundar o detalhamento de 

aspectos como espaço e tempo, a crônica nos aparece como uma conversa 

informal na qual tomamos conhecimento de um fato do cotidiano sob uma 

perspectiva singular, através de um ângulo ainda não percebido ou analisado 

em que o escritor se foca, levando o leitor a uma reflexão sobre o 

comportamento social. 

Maria Judite de Carvalho apresenta o cotidiano desta forma única, 

singular, na qual extrai de um acontecimento aparentemente banal e 

corriqueiro profundas reflexões a respeito da sociedade moderna. 
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O comportamento social é o alvo das análises juditianas que ganham, 

após a publicação do primeiro livro de contos, maior reconhecimento e 

visibilidade do público que anteriormente só a conhecia através das crônicas da 

Revista Eva. 

Em 1961 publica outro exemplar de contos sendo este denominado As 

palavras poupadas que não tardou a receber grandes louvores como podemos 

verificar no texto de Carmo (1949) em que faz uma análise sobre a obra 

 

As Palavras poupadas – volume constituído, não por novelas 
como inexplicavelmente informa a nota de apresentação na contra-
capa, mas sim uma novela e oito contos. À primeira, considero-a 
notável. Aos contos, reputo-os dos mais perfeitos e excepcionais que 
me tem sido dado ler, tanto dentro da literatura portuguesa como das 
produções estrangeiras que conheço.    

(...) 

  Esses contos - pela exímia perfeição técnica, pela aparente 
facilidade, pelo fluxo límpido e limpo, pela estrutura cerrada, pela 
lucidez e ironia para os factos tristes ou horríveis narrados, por um 
tom natural e matter of fact das conclusões, pela originalidade de seu 
significado, pela variedade de temas e situações, pela economia e 
rigor da expressão – correspondem a um conceito evoluído e bem 
contemporâneo deste gênero literário. 

  (...) 
 Esperamos Vê-la em breve traduzida em outras línguas, para 
que ocupe de facto o lugar que de direito conquistou entre os 
melhores cultores mundiais do gênero. (CARMO, 1949, p. 14-15) 

 

Dessa forma, Maria Judite de Carvalho se fortalece como representante 

do gênero literário tornando-se ainda mais respeitada e reconhecida do público 

português que não duvidava de seu triunfo para além das fronteiras do país. 

Foi reconhecida como contista, novelista, romancista e cronista, sendo 

considerada pela crítica como uma das maiores escritoras da literatura 

moderna portuguesa. Segundo Lisboa (1998), Maria Judite era uma 

 

(...) grande escritora portuguesa, européia e universal, que não nos 
poupa a análise implacável, não sentimental e quase cruel, por vezes, 
de um certo ―mal de existir‖ que se radica, no fundo, nos protocolos 
que inventamos para vivermos uns com os outros, Maria Judite de 
Carvalho, se nos obriga a confrontar-nos com a solidão, a alienação e 
a depressão, de algum modo evita deprimir-nos através de uma 
firmeza de escrita e de eloqüência escorrida que até certo ponto 
redime os próprios males que pinta. Por outras palavras, se o 
referente se decompõe aos nossos olhos, a solidez do quadro 
―segura-nos‖ e, de certa maneira, persuade-nos, embora de modo 
subterrâneo e subtil, a resistir. (LISBOA, 1998, p.4) 
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Em seguida publica os livros Paisagem sem barcos (1964), Armários 

vazios (1966), O seu amor por Etel (1967) e Flores ao telefone (1968). Livros 

que se tornam consagrados pela crítica portuguesa e que também ganharam 

popularidade.  

Eles reproduzem as características da escrita juditiana que se foca nos 

aspectos da modernidade, do pessimismo, da solidão e da melancolia como 

cita Mendonça(1989) no Diário de Lisboa 

 

  Maria Judite de Carvalho é um contista, novelista que em 1959 
nos surpreendeu com uma novela, que dava título ao livro onde 
vinha incluída <Tanta gente, Mariana> que não nos desiludiu em 
1961 com paisagem sem Braços, e que nos levou a considerá-la 
inconfundível escritora com Armários vazios,, em 1966. Depois em 
novembro de 1968 um novo livro: Flores ao telefone (Lisboa, 
Portugália Editora). 

   (...) 
Maria Judite de Carvalho e suas histórias não mudaram, não 

perderam o pessimismo consigo próprio reconciliado, a baça 
tonalidade das horas que constroem a vida. Os incidentes sem 
surpresa que reconstroem o tempo. Só a nossa experiência da 
melancolia se enriqueceu um pouco mais. E tudo isso porque Maria 
Judite de Carvalho não podia alterar o que nosso o que sempre com 
sábia e vigilante amargura patenteou nos seus livros: um mundo onde 
todos escrevem o manual de não compreender os outros. 
(MENDONÇA, 1989, p.15) 

 

No ano de 1968 Maria Judite de Carvalho expande seus horizontes 

como escritora e assume a função de redatora em um dos mais importantes 

jornais de Portugal: O Diário de Lisboa. Torna-se ainda colaboradora de outros 

jornais portugueses como O Século (1880-1979), entre os anos de 1968 a 

1975, República (1911-1999), entre os anos de 1968 a 1975, e Diário popular 

(1942-1991). 

Em seu primeiro ano no Diário de Lisboa escreveu crônicas quase que 

diárias em uma seção do jornal denominada ―Rectângulos da Vida‖ onde 

retomou sua literatura vinda do cotidiano. Nesse espaço passou a explorar 

fortemente as características da vida moderna que mudava rapidamente os 

valores e costumes do povo português conflitando há todo momento com suas 

tradições.  

Maria Judite se apoderava das pequenas ações e acontecimentos do 

cotidiano caótico e em desequilíbrio em que vivia, em razão das mudanças 

ocorridas com a chegada da modernidade, e disseminava em seu texto um 
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constantemente sentimento de pesar, um tom de melancolia que se origina 

dessas alterações presenciadas na década de 70, do século XX, como será 

analisado adiante. 

No ano de 1969 publicou o livro de contos Os idólatras que, apesar de 

uma temática diferenciada, voltada para um mundo futurista e estarrecedor em 

que viverá o homem moderno, permanece privilegiando em seus textos as 

problemáticas da solidão e do isolamento  

 

A leitura de Os Idólatras faz-se simultaneamente com surpresa 
e com a sensação do habitual. Por um lado, a Autora utiliza uma 
técnica narrativa muito semelhante à dos seus contos anteriormente 
publicados: o isolamento de um momento de crise (ou de 
vulgaridade) na vida das personagens, (...) (SEIXO, 1977, p.112) 

 

Essas peculiaridades do texto de Maria Judite ainda se multiplicam no 

livro de contos publicado em 1973, Tempo de mercês  

 

«Tempo de mercês» (a novela que inicia o volume) organiza-se em 

torno de dois temas atuais: o da viagem e o da casa. (...) A primeira 
viagem (a ida) é representada, no plano diegese, pela chegada à 
estação, com que abre o texto; chegada solitária e nocturna, 
inicialmente conotadora de tipos de personagens e de um tipo de 
história (a mágoa, o abandono, a frustração continuam a dominar os 
eixos semânticos na obra de Maria Judite de carvalho).(...) 
Colóquio/Letras, setembro de 1974. (SEIXO, 1977. p.119) 

 

Neste livro é possível perceber que a escritora novamente reproduz 

algumas de suas temáticas como a mágoa, o abandono e a frustração que irão 

se repetir em muitos de seus textos. 

Entre os anos de 1971 a 1974 a autora publica seus textos na revista 

mensal O escritório, apresentando um total de 26 (vinte e seis) crônicas que 

expressam sua visão sobre a sociedade portuguesa e de seu comportamento 

diante da vida moderna. Assim como nas demais publicações Maria Judite 

reafirma a tendência de perceber o cotidiano moderno sempre com um tom de 

crítica, de ironia que faz com que o leitor reflita sobre os acontecimentos 

retratados.   

No ano de 1975 publica A janela fingida, seu primeiro livro de crônicas, 

contendo a compilação de 93 (noventa e três) textos extraídos, em sua maior 

parte, do Diário de Lisboa. Esta obra é definida por Bastos (1998) como 
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(...) um romance fragmentário, a reflexão de um autor sobre o que foi 
acontecendo no dia-a-dia, e que fixou na memória os gestos, 
palavras, as evanescências, os miríades das coisas que se sucedem 
e se volatizam; admitamos que fragmentário e fragmentado, o 
romance foi-se constituindo em pequenos quadros, o romance assim 
(des)articulado é o romance grotesco, dramático, ridículo, terno e 
brutal das demoradas viagens pelos dias; a sua crônica. Ora, uma 
série de crônicas não será, na sua composição final, o romance 
desses dias? Ou, inversamente, o romance desses dias não será a 
perturbadora e fascinante crônica das horas acumuladas, desse tédio 
invencível dos anos? Creio que este livro muito belo nada tem de 
intervalar na obra de Maria Judite de Carvalho. É uma decorrência 
lógica, um aspecto da questão, uma outra totalidade a integrar-se 
num conjunto (...).(BASTOS, 1998, p.35) 

 

 Para Bastos (1998) o livro de crônicas da escritora pode ser 

considerado um romance da atualidade que é composta de forma fragmentária, 

através de quadros que se figuram em crônicas extraídas de um cotidiano que 

também se apresenta em fragmentos. Entretanto, é possível perceber uma 

totalidade no conjunto dessas crônicas, como se fossem o retrato de horas 

vividas e acumuladas. 

Seu processo de criação permanece contínuo publicando no ano de 

1978 suas crônicas no periódico O jornal e contos na Revista Mulheres. Em 

1979 publica O homem no arame, seu segundo livro de crônicas, contendo 93 

(noventa e três) títulos também extraídos exclusivamente do Diário de Lisboa. 

No ano de 1980 publica uma crônica na Revista Sílex n.3, uma revista 

de letras e artes que circulava mensalmente em Lisboa. Entre os anos de 1981 

a 1982 publica crônicas na Revista Come e Cala. 

Retoma em 1983 sua publicação de contos com o livro Além do quadro, 

e no ano de 1986, publica o conto ―Lembrança‖ que está inserido no livro 

Lisboa: a cidade dos elevadores.  

Em 1991 publica seu terceiro livro de crônicas: Este tempo (ganhador do 

prêmio da crônica da Associação Portuguesa de Escritores), com a ajuda dos 

organizadores Ruth Navas e José Manuel Esteves. O livro é dividido em 

capítulos temáticos contendo crônicas de diferentes periódicos, incluindo o 

Diário de Lisboa, e diversas datas, sem uma cronologia. O que reunia as 

crônicas eram os temas da vida moderna em que estas eram distribuídas - Os 

novos deuses; A cidade e a água; Ouvir e falar; As duas senhoras, os pombos 

e a fita; Por exemplo Margarida; À espera; O comboio.  



27 

 

Analisando as crônicas inseridas neste livro, Navas e Esteves (1991) 

entendem que existe um fio condutor as crônicas da escritora 

 

O fio condutor desliza do mundo exterior (o datável e factual) para o 
mundo interior (o perturbado, o conflito ritmizado) fixando aquilo que 
existe aos acontecimentos e que permanece contido e velado no acto 
do dia-a-dia. Esta arte de transfigurar o quotidiano, o trivial, dando 
voz aos múltiplos factos que tecem os nossos dias, o nosso pequeno 
mundo, está na grande capacidade de preensão do tempo, da qual se 
mostram frequentemente as marcas como que para dar ao leitor o fio 
que liga, não tanto a cronologia, mas as estórias ou acontecimentos 
que fazem a história deste tempo. (NAVAS; ESTEVES, 1991, p. 
10) 

 

Essa linha temporal de acontecimentos do cotidiano está presente nas 

crônicas de Maria Judite sendo esta uma escritora vigilante dos fatos do dia-a-

dia. Essa é sua característica singular, pois consegue transformar os 

momentos banais da vida em profundos textos da literatura moderna.  

Em 1995 publica Seta despedida, um livro de contos que lhe rendeu 

várias homenagens. Após ter publicado 12 (doze) livros - sendo 9 (nove) de 

contos e 3 (três) de crônicas -, ter colaborado com diversos jornais de grande 

circulação de Lisboa com suas crônicas e contos, e ter ainda escrito para 

revistas portuguesas, morre de câncer, no ano de 1998, Maria Judite de 

Carvalho. Às vésperas de sua morte soube que havia sido escolhida, por 

grandes destaques da literatura portuguesa como Maria Alzira Seixo, Carlos 

Reis, Eunice Cabral e Antônio Guerreiro, naquele ano, para receber o prêmio 

Virgílio Ferreira, atribuído anualmente pela Universidade de Évora ao conjunto 

de uma obra. A homenagem foi recebida por Urbano Tavares Rodrigues 

naquele ano.  

Sua morte repercutiu em todos os ambientes de Lisboa, do Presidente 

da República ao Ministro da Cultura, de críticos literários a escritores 

contemporâneos. Como trata o Jornal Correio da Manhã, seu falecimento 

causou um grande pesar em toda sociedade portuguesa 

 

Os meio intelectuais e políticos portugueses receberam com 
pesar a morte da escritora. Para o Presidente da República, Maria 
Judite de Carvalho era ―uma grande escritora e uma mulher 
generosa, exemplo de coragem e dignidade‖. Em telegrama enviado 
a Urbano Tavares Rodrigues, marido da escritora, José Sampaio 
refere que a morte da escritora ―representa uma grande perda para 
todos‖. 
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Por seu turno, o Ministro da Cultura afirmou que Maria Judite 
de Carvalho era ―uma das figuras mais salientes dos últimos 40 anos 
da história literária portuguesa‖. Para Manuel Maria Carrilho ela 
―pertence a uma geração de intelectuais que assumiu a enorme 
responsabilidade de criar as condições para o desenvolvimento da 
cultura portuguesa e para a sua expansão no Mundo‖. 
― A belíssima escrita, a sua inteligência  superior na análise do 
quotidiano português, a sua firme ironia e preocupações políticas e 
sociais são marcas de uma estética literária hoje conhecida em 
grande parte das línguas européias‖, sublinhou. (CORREIO DA 
MANHÃ, 1998, p. 28) 

 

Recebeu homenagens emocionantes de amigos e colegas escritores 

como José Cardoso Pires, Maria Teresa Horta, José Saramago e Francisco 

Simões 

 

José Cardoso Pires considerou a morte da escritora como uma 
―perda inestimável‖ para ―todos os companheiros de Letras‖ e ―para a 
cultura do País‖. ―Uma das personalidade mais notáveis da literatura 
portuguesa dos nossos dias. Senão foi, durante muito tempo, 
devidamente destacada, foi pelo próprio feitio e comportamento. Era 
uma pessoa profundamente recolhida e anti-exibicionista mas com 
uma escrita de grande qualidade‖, acrescentou. 

―Trabalhei com ela no ‗Diário de Lisboa‘ e sei como era 
admirada no convívio pessoal e na sua discreta e excepcional 
qualidade literária‖, considerou Cardoso Pires. Na sua opinião, Maria 
Judite de Carvalho foi um ―exemplo de serenidade intelectual. 
Alguém que escrevia com discreta e magoada sensibilidade, que 
jamais poderemos esquecer como exemplo‖. 

Por seu lado, Maria Teresa Horta referiu-se a Maria Judite de 
Carvalho como uma mulher de ―grande integridade moral e uma 
contista fabulosa‖. 

―É mais um valor que desaparece neste país que está cada 
vez com menos valores‖ salientou Maria Teresa Horta, para quem o 
livro ―Seta despedida‖ era ―espantoso‖ e uma das melhores obras da 
falecida autora. 

José Saramago considerou que ―a literatura portuguesa ficou 
mais pobre‖ com a morte de Maria Judite de Carvalho, em seu 
entender ―um dos maiores contistas deste século‖. 
Para o escultor Francisco Simões ―Maria Judite de Carvalho era a 
mais importante cronista portuguesa deste século‖. Ligado à 
escritora, sobretudo, por laços de amizade, e também de trabalho, já 
que ilustrou duas capas de seus livros, Francisco Simões também 
realçou as qualidades literárias de Maria Judite de Carvalho ―uma das 
figuras da nossa literatura que mais admirava‖. (DIÁRIO DE 
LISBOA, 1998, p. 07) 
 

  

Após seu falecimento foram ainda publicados 3 (três) livros de sua 

autoria: Diários de Emília Bravo (2002), livro contendo diários publicados no 

Diário de Lisboa, organizado por Ruth Navas, A Flor que Havia na Água 



29 

 

Parada (1998), um conjunto de poemas e Havemos de Rir? (1998) uma peça 

de teatro.  

Poucos têm conhecimento da complexidade de sua produção literária, e 

ainda de sua produção artística. Maria Judite de Carvalho desde a faculdade já 

desenvolvia sua habilidade para o desenho criando caricaturas dos colegas, 

amigos e professores. Essa atividade foi cultivada durante toda sua vida 

levando-a a criar desenhos de rostos desconhecidos e de seu próprio rosto, por 

diversas ocasiões, sendo alguns próximos às características caricatas (mais 

grosseiras, com menos traços, embora bastante expressivos e irônicos) e 

outros que definiam com maior precisão a fisionomia real. 

A escritora dedicou-se à pintura com o mesmo prazer e habilidade que 

empregava a seus textos literários. Segundo Urbano Tavares Rodrigues, Maria 

Judite de Carvalho nunca fez cursos ou frequentou aulas que lhe ensinassem 

os métodos e técnicas da pintura. Essa arte surgiu como um dom natural à qual  

se dedicava de tempos em tempos. Pintou dezenas de quadros em que 

retratou unicamente a figura humana, nunca representou paisagens ou objetos, 

apenas pessoas e, expressivamente mais mulheres que homens.  

Pernes (1999) analisa sua pintura como um discurso subjetivo, de um 

imaginário inédito de ―comunhão-solidão‖ 

 

Aliás, se toda pintura é válida (até o abstracionismo mais 
impessoalizado) constitui sempre discurso subjectivo do que as 
palavras não chegam a exprimir, esta artista igualmente dá inéditos 
acordes ao imaginário da comunhão-solidão, através de excelentes 
telas despretensiosas. Onde diferentes rostos serão, não só mas 
sobretudo, variantes de um perfil singular, incessantemente 
aproximado ou distanciado em constante dizer a si mesma, 

deslocado da escrita para cores de reconhecimento velado e sofrido. 
(PERNES, 1999. p. 35) 

 

A pintura, para ela, segundo seu esposo, era uma forma de expressão 

diletante que lhe tomava por alguns dias, semanas e depois a largava. Alguns 

de seus quadros foram homenagens aos entes queridos como um retrato do 

marido, medindo 61x48, quando ainda jovem; de sua filha Izabel Rodrigues 

ainda criança e já mais adulta. Pintou ainda alguns retratos de amigos e os deu 

de presente. 

Seus quadros e desenhos, hoje dispersos entre a casa de sua filha, a 

casa de seu ex-marido, e de alguns amigos, são elementos que ratificam seu 
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interesse imperioso em retratar a figura humana que analisou por tantos anos 

através de suas crônicas e contos.  

Ao se deparar com seus quadros, o conhecedor de sua obra literária terá 

a nítida impressão que Maria Judite de Carvalho pintava os rostos de suas 

personagens literárias, pois suas expressões se igualam aos sentimentos 

descritos nas suas crônicas e contos. Geralmente mulheres, figuras do povo, 

com um olhar perdido numa melancolia infinita. Nenhum de seus quadros 

apresenta figuras felizes e sorridentes, a feição é sempre contemplativa e 

introspectiva. 

É possível perceber que tanto na pintura como na escrita a autora volta-

se para o mundo feminino e com poucos traços ou palavras, delineia 

personagens com expressões que transbordam o meio físico utilizado para 

transmitir sua arte. Daí a imensidão de sua maestria. Tanto na literatura como 

na pintura Maria Judite mantém as mesmas características de personagem, 

como comenta Pernes (1999) 

 

Efetivamente, a nudez narrativa e estrutural, o repúdio das 
manifestações virtuosísticas, o culto da verdade mesmo pungente, 
sem retóricas ideológicas ou miserabilistas, caracterizam, entre si, a 
literatura e a pintura motivadores destas modestas considerações 
críticas. 

(...) As figurações de Maria Judite são seres dum desamparo 
cheio de discreta nobreza. Habitam e afirmam o silêncio. (PERNES, 
1999, p. 6-7) 

 

Sua técnica era considerada amadora, por não ter pretensões de 

carreira nesta área, o que a deixava ainda mais livre para pintar. A 

característica da incomunicabilidade e de manter o universo feminino como 

foco se mantém em sua pintura, ela 

 

Soube cristalizar na língua portuguesa a verdade imemorial 
desse ser mulher, desvendando em profundo autoconhecimento. A 
pintora que se lhe correspondeu (em directo paralelismo criativo) 
deixou-nos complementar imaginário sobre a beleza, coragem e 
angústia inerentes à consciência iluminada do segundo sexo, na 
terra dos homens portugueses... seus irmãos de desdita, afinal. 
(PERNES, 1999, p.9) 

 

Após sua morte a Câmara Municipal de Lisboa, em 2001, produziu dois 

mil exemplares de uma obra escrita por Teresa Sancha Pereira que, em 
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apenas seis páginas, com diversas fotos, resume sua trajetória de vida, sua 

produção literária e as características de sua escrita. Notadamente uma 

produção insipiente, mas que revela informações sobre sua vida pessoal pouco 

divulgadas em razão de sua postura sempre ―sutil‖ diante da imprensa. 

Da mesma forma a Câmara Municipal de Oeiras, em 1999, através da 

Livraria-Galeria Municipal Verney, homenageou a produção literária de Maria 

Judite de Carvalho por meio de uma breve biografia, um texto crítico-literário de 

Eugénio Lisboa e uma ata de reunião ordinária realizada em 28 de janeiro de 

1998 registrando o pesar pelo falecimento da escritora. 

Essas biografias dedicadas à escritora, embora pouco aprofundados, 

manifestam o reconhecimento à contribuição dada por Maria Judite enquanto 

escritora portuguesa trazendo sua história a lembrança, mesmo após seu 

falecimento, como forma de reafirmar suas qualidades. 

Destaco o trabalho realizado pela Câmara Municipal de Aveiro intitulado 

O imaginário de Maria Judite de Carvalho, que em 1998, que pela primeira vez 

torna pública as habilidades artísticas da escritora publicando suas caricaturas, 

desenhos, pinturas, correspondências, homenagens, apontamentos 

fotobiográficos, além de uma fortuna crítica bastante criteriosa. E ainda a 

homenagem da Galeria de Artes Dário Ramos, que em 1999, organizou um 

livro sobre Maria Judite de Carvalho em que reúne algumas de suas pinturas e 

desenhos. 

Esses são os únicos trabalhos que apresentam a face mais oculta da 

escritora que só foi possível ser revelada após sua morte. Em 1999, em Aveiro, 

ocorreu a única exposição de seus quadros cedidos pelos familiares. Não há, 

portanto, uma pesquisa sobre o conjunto da produção artística de Maria Judite 

de Carvalho e os livros publicados encontram-se em poucos exemplares nas 

bibliotecas portuguesas, o que dificulta sua divulgação. É possível encontrá-los 

para venda em sites da internet, mas não de toda a sua obra.  

Digo isso porque procurei seu livro de contos O homem no arame, para 

comprar ou reproduzir, na Biblioteca Nacional de Lisboa, na Biblioteca do 

Porto, em algumas Universidades e não tive êxito. Quando entrevistei Urbano 

Tavares Rodrigues em sua residência, no ano de 2008, afirmou que não 

possuía tal exemplar. O mesmo me foi dito por sua filha Maria Isabel de 
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Carvalho Tavares Rodrigues, também em momento de entrevista em sua 

residência. 

Os direitos autorais de Maria Judite de Carvalho ficaram, após seu 

falecimento, com sua filha que me informou de sua insatisfação com a baixa 

divulgação dos livros pela editora que, no momento, estava contratada para 

reeditar os exemplares. 

Desvendar, portanto, o conjunto de obras da autora não é uma tarefa 

simples tanto para pesquisadores como para os críticos literários que 

apresentam em seus compêndios de literatura portuguesa apenas informações 

repetidas e sem muita profundidade sobre a obra juditiana. 

Saraiva e Lópes (1987), em História da Literatura Portuguesa, 

caracterizam a escrita de Maria Judite de Carvalho como reveladora do 

universo feminino quase sempre voltada para a incompreensão social, e para a 

desilusão 

  

Relacionamentos ainda com esta desapiedade denúncia de 
frustração e solidão humanas uma das mais importantes ficcionistas, 
a contista Maria Judite de Carvalho [...], cuja mestria chega a captar 
aqueles momentos de inefáveis desespero que apenas se definem 
pela entoação audível de uma frase, ou por um gesto aparentemente 

sem sentido, de uma mulher só e incompreendida. (SARAIVA e 

LOPES, 1987, p. 89) 
 

A autora ainda é incluída na edição de 2002 de História da Literatura 

Portuguesa como pertencente à corrente literária contemporânea e 

apresentando como característica uma escrita voltada para o interior de 

personagens femininas que têm medo de enfrentar sua realidade 

permanecendo retraídas e nada felizes 

 

Os mundos presentes predominantemente mundos femininos, 
fechados sobre si mesmos e sem saída. Deslizamos numa escrita 
que tece o vaivém entre o presente e a multiplicidade de momentos 
do passado, em que as personagens vivem no permanente medo de 
enfrentar a realidade, numa consciente fuga às palavras – palavras 
poupadas – que a narradora abundantemente registra sem que nela 
irrompa um só momento de alegria. (LOPES, MARINHO, 2002, p.406) 

 

Reis (1989) resume a trajetória da escritora como representante do Neo-

Realismo português voltada para o universo feminino de personagens 

solitárias, desencantadas e frustradas  
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Maria Judite de Carvalho é uma das vozes mais significativas 
dessa renovação; dotada de um extraordinário talento de contista, 
associado à singular representação de mundo que, sobretudo nos 
seus contos, se dá a conhecer, Maria Judite de Carvalho configura, 
com precisão e com equilíbrio no tratamento das categorias da 
narrativa, um pequeno universo que, cabendo todo nas apertadas 
fronteiras de intensos e breves relatos, é capaz de transcender essas 
fronteiras, prolongando-se para além delas. [...] No mundo dos seus 
contos, das suas novelas e de seus romances, como no das suas 
admiráveis crônicas, perpassam pequenas ambições e grandes 
frustrações, solidões, desencantos calados, tudo projectado num 
cenário que, sendo marcadamente feminino, é atravessado por um 
calor humano inesquecível. (REIS, 1989, p. 243-244) 

 

É possível perceber que a escritora tornou-se verdadeiramente 

reconhecida pelo público em razão das personagens femininas de seus livros 

de contos. O crítico da literatura brasileira Moisés (2000) apresenta a grandeza 

da literatura de Maria Judite de Carvalho ressaltando sua escrita enquanto 

contista 

 

Contista, eminentemente contista, Maria Judite de Carvalho está 
para a narrativa breve assim como Agustina Bessa Luis está para o 
romance: a auspiciosa estréia com Tanta Gente, Mariana (1950) que 
lhe valeu o prêmio ―Camilo Castelo Branco‖ do mesmo ano, 
correspondente no terreno do conto à publicação de A Sibila. Na 
linha de Katherine Mansfield uma das criadoras do conto moderno, 
Maria Judite de Carvalho pratica a ―arte do implícito‖, com a mão 
segura de quem busca dentro de si a inspiração condutora: a arte do 
implícito brota-lhe de um modo específico de encarar o fenômeno do 
mundo, a comédia das vaidades humanas e os dramas ocultos em 
cada existência aparentemente incolor. (MOISÉS, 2000, p. 1131) 

 

Em Portugal é de grande relevância o estudo realizado pela professora 

Ruth Navas da Escola Secundária Emídio Navarro que culminou no livro de 

Maria Judite de Carvalho Este tempo (1991), que agrupa crônicas extraídas de 

diversos periódicos, em anos diferentes, aproximados apenas pelos temas 

tratados com recorrência que foram empregados como títulos dos capítulos. A 

organização do livro contou com a ajuda do pesquisador José Manuel Esteves. 

Ruth Navas aprofundou sua pesquisa a respeito da escrita juditiana 

reunindo 197 (cento e noventa e sete) textos publicados no Diário de Lisboa, 

entre 1971 e 1974, em que Maria Judite utilizava-se do pseudônimo Emília 

Bravo, para publicar o livro Diários de Emília Bravo (2002).  
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A pesquisadora ainda publicou em 2004 o livro Leituras hipertextuais das 

crônicas de Maria Judite de Carvalho em que analisa as crônicas sob a 

perspectiva de implementação dos textos em sala de aula, no ensino médio. 

Não constitui, portanto, uma crítica literária do texto de Maria Judite.  

 As crônicas de Maria Judite de Carvalho publicadas em livros estão 

reduzidas a quatro títulos (A janela fingida, O homem no arame, Este tempo, e 

Diário de Emília Bravo) que, como já foi dito, não abarcam a totalidade de sua 

obra que permanece esquecida e desconhecida de seus leitores, assim como 

suas pinturas e seus desenhos. Diante desse fato percebi que seria de grande 

importância o resgate desse material que se encontrava adormecido e 

esquecido nas bibliotecas para a divulgação e reconhecimento do enorme 

talento dessa escritora portuguesa.  
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3 A CRÔNICA DE MARIA JUDITE DE CARVALHO NO DIÁRIO DE LISBOA  
 
3.1  SOBRE A CRÔNICA 

 

As cartas dos viajantes portugueses do século XVI como Pero Vaz de 

Caminha, Pero de Magalhães Gândavo, e Cristóvão Colombo, são 

consideradas crônicas históricas, resultado das expedições realizadas na 

época e que continham um sentido informativo. Nelas os descobridores faziam 

um completo relato histórico dos lugares por onde passavam e dos 

acontecimentos que viviam ao longo da viagem à procura das terras almejadas.  

Os cronistas ibéricos encaminhavam suas cartas ao rei descrevendo as 

belezas e riquezas das terras conquistadas, inserindo em seu contexto, alguns 

relatos fantasiosos e repletos de subjetividade de seus escritores que não 

poupavam elogios em relação aos mistérios das grandes navegações. Esse 

fato contribuiu para que essas crônicas fossem, posteriormente, reconhecidas 

também como documentos literários, pois não se caracterizaram apenas como 

texto informativo, mas de cunho literário. 

Depois de certo tempo, a partir do século XIX, a crônica deixou de ser 

apenas um relato histórico e ganhou outro significado, principalmente em 

Portugal e no Brasil, tornando-se um gênero específico, estritamente ligado ao 

jornalismo. De acordo com Coutinho (2004)  

 

O uso da palavra para indicar relato e comentário dos fatos em 
pequena seção de jornais acabou por estender-se à definição da 
própria seção e do tipo de literatura que nela se produzia. Assim, 
―crônica‖ passou a significar outra coisa: um gênero literário de prosa, 
ao qual menos importa o assunto, em geral efêmero, do que as 
qualidades de estilo, as variedades, a finura e argúcia na apreciação, 
a graça na análise de fatos miúdos e sem importância, ou na crítica 
de pessoas. (COUTINHO, 2004, p.121) 

  
 

No início, as crônicas eram chamadas de folhetins, e vinham 

estampadas nos rodapés dos jornais. O folhetim é originário da França 

(feuilletons – folhetins) e espalhou-se pelo mundo junto ao sucesso do jornal. 

Com o passar do tempo o termo ―folhetim‖ foi substituído por ―crônica‖, ficando 

folhetim apenas para designar a seção em que eram publicadas as formas 

literárias em geral. 
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 A crônica por algum tempo ficou estigmatizada como pertencente a um 

gênero menor da literatura por se tratar de um texto extraído do cotidiano banal 

e publicado em jornal, um suporte efêmero, descartável, como se podia pensar 

que a crônica também o seria. Entretanto, há muito se tem conhecimento de 

que este é um gênero literário de grande valor por tratar de forma diferenciada 

aquilo que entendemos ser cotidiano e sem importância. 

O cronista é aquele que se aproveita dos fatos que o jornal acolhe em 

suas páginas e colunas e reconstitui seu foco adicionando a visão poética e 

literária que não é abordada pelo jornalista. 

João Marques de Melo em seu texto sobre a crônica no jornalismo luso-

brasileiro afirma que a crônica ―na imprensa brasileira e portuguesa, é um 

gênero jornalístico opinativo, situado na fronteira entre a informação de 

atualidades e a narração literária, configurando-se um relato poético real.‖ 

(p.147) 

O jornalismo em Portugal teve início, segundo Bessa (1904), em 1625 

quando a ―Relação Universal‖ foi publicada e durou apenas dois anos. Em 

novembro de 1641 surgiu a ―Gazeta de Lisboa‖ que era publicada 

mensalmente com diversos editores.  

O jornalismo Português adquiriu seu maior desenvolvimento a partir de 

1820 com a instituição da liberdade de imprensa. Apareceram diversos jornais, 

quase todos os políticos, mas também noticiosos. O noticiário, assim definido 

como o relato de notícias, surgiu com a ―Revista Universal Lisbonense‖ que 

mantinha uma seção exclusiva de notícias, mas também uma seção onde 

expressavam os ideais políticos de seus redatores. Em 1856 surgiu o ―Diário de 

Noticias‖ que depois se transformou no ―Diário Popular‖, cuja periodicidade era 

diária e experimentou largo desenvolvimento tendo, inclusive, lançado 

inovações tais como números ilustrados aos domingos com assuntos de 

interesse feminino. 

Nesse contexto aparecem as crônicas que logo receberam um lugar 

especial nos jornais, ficando desde cedo esse gênero literário atrelado ao 

veículo de comunicação de massa. 

A crônica é considerada um gênero de fronteira entre a literatura e o 

jornalismo, pois se nutre dos fatos do cotidiano, da atualidade, assim como o 

jornal. Ela foi feita para ser lida no dia seguinte em que foi escrita, sem a 
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pretensão de durar mais que vinte e quatro horas, diferentemente dos outros 

gêneros que se eternizam e passam para a posteridade, pois utilizam o livro 

como veículo de divulgação. Candido (1984) afirma que a crônica 

 

Não tem pretensões a durar, uma vez que é filha do jornal e da era da 
máquina, onde tudo acaba tão depressa. Ela não foi feita 
originariamente para o livro, mas para essa publicação efêmera que 
se compra num dia e no dia seguinte é usada para embrulhar um par 
de sapatos ou forrar o chão da cozinha. Por se abrigar neste veículo 
transitório, o seu intuito não é dos escritores que pensam em ―ficar‖, 
isto é, permanecer na lembrança e na admiração da posteridade; e a 
sua perspectiva não é dos que escrevem do alto da montanha, mas 
do simples rés-do-chão. (CANDIDO, 1984, p.6)  

  

 A efemeridade da crônica não a diminui enquanto gênero literário, ao 

contrário, concede-lhe a primazia de revelar o valor humano mais complexo a 

partir do simples, do cotidiano. A crônica e o jornal vivem juntos, mas possuem 

características diferenciadas. 

Venâncio (2004) ao analisar as crônicas e cronistas portugueses afirma 

que a literatura e o jornalismo convivem em paredes-meias 

 

 A crônica cultural ateve-se ao universo literário. Não admira: é 
um mundo que convive paredes-meias com o do jornalismo, e alguns 
cronistas de jornal são mais propriamente literatos do que 
profissionais da imprensa. Pode, igualmente, supor-se que a prática 
da crônica aproxime um jornalista da literatura, que seja mesmo um 
convite a ela. (VENÂNCIO, 2004, p. 08) 

  

 Isso não significa, portanto, que sua qualidade quanto literatura é maior 

ou menor que qualquer outro gênero, tanto que hoje podemos ler crônica que 

nunca foram publicadas em jornais, já nasceram em livros e levam esse nome 

em razão de ser um texto de qualidade extraído de um cotidiano ilimitado em 

que nos encontramos. Sua condição, portanto de efemeridade foi, há muito, 

ultrapassado, revelando um texto que, como os demais, permanecerão para as 

gerações futuras e terão seu valor eternamente reconhecido. 

 A linguagem da crônica se diferencia bastante de todo o texto 

jornalístico, do texto da notícia, pois ela não tem a intenção de narrar apenas o 

fato acontecido, mas de reconstruí-lo a apresentá-lo ao leitor de forma 

inusitada, como defende Roncari (1985)   



38 

 

A crônica antes de tudo tenta se diferenciar, como se fosse uma 
visitante ilustre num país bruto, inculto e insensível. Por isso tem que 
ser diferente de tudo: ocupa um espaço fixo, ao invés de ficar 
flutuando, perdida, seguindo a vontade do compositor ou 
diagramador; não trata dos fatos que têm importância por si mesmos, 
ao contrário, volta-se justamente para aquilo que passaria 
desapercebido se não fosse o cronista; [...] usa uma linguagem 
diferente, fora dos padrões do registro da notícia, apelando para o eu, 
o gosto e caprichos pessoais [...](RONCARI, 1985, p.14) 

  

Atualmente a crônica é percebida enquanto gênero embora apresente 

a característica híbrida, de estar entre o jornalismo e a literatura. A linguagem 

da crônica é mais leve, mais descompromissada do fato real, afasta-se da 

argumentação lógica do jornalista e cria um texto capaz de penetrar na poesia. 

A crônica exige de seu escritor a capacidade de sintetizar em poucas palavras 

aquilo que lhe faz sentido, daí sua singularidade apresentada no jornal. 

A crônica portuguesa teve um percurso parecido com a brasileira, e seus 

temas eram baseados numa crítica de costumes, como anunciou Venâncio 

(2004). Durante a ditadura portuguesa as crônicas não abrangiam as questões 

políticas, ―Deve dizer-se que a crônica política não foi, nos cem passados anos, 

o ambiente mais frequentado. Compreende-se: meio século de ditadura não 

estimulou o comentário desassombrado à governação.‖(p.06) 

Os cronistas portugueses se ocupavam de examinar de perto as normas 

de conduta e os comportamentos da época, os estilos de vida mais variados 

possíveis. Venâncio (2004) afirma que o escritor Carlos Malheiro Dias certa vez 

comentou sobre uma história de adultério da cidade de Lisboa em sua crônica 

que deu grande repercussão. 

Os cronistas portugueses usavam como pano de fundo de seus textos 

o cotidiano 

Tema querido de muita crônica é, também, o episódio quotidiano. A 
situação descrita pode ser a da mais simples normalidade, mesmo da 
rotina. Mas o inesperado, o insólito, eis o que produz os melhores 
lances. Trata-se de cenas ―arrancadas à vida‖, e nelas quase sempre 
o próprio cronista entra, já como observador, já como personagem. ( 
VENÂNCIO, 2004, p.07) 

 

Nesse sentido não se pode diferenciar a crônica portuguesa da 

brasileira que durante o século XX também teve seu nome relacionado a 

escritores de grande representatividade na literatura portuguesa como José 
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Rodrigues Miguéis, Urbano Tavares Rodrigues, Jaime Cortesão, Maria Judite 

de Carvalho, José Cardoso Pires, Irene Lisboa e Manuel Antonio Pia. 

 

 

3.2  SOBRE O DIÁRIO DE LISBOA 

 

 O Diário de Lisboa (DL)4 circulou em Portugal entre os anos de 1921 a 

1990, foram quase setenta anos de existência que o tornaram guardião da 

história da imprensa e da cultura lusitana do século XX. Desde seu primeiro 

diretor, também proprietário e editor Joaquim Manso, o jornal manteve sua 

credibilidade pautada na informação precisa e atualizada voltada para o leitor 

exigente, sedento de notícias de Portugal e do mundo, sendo por muitos anos 

o mais eficaz meio de comunicação de massa da população portuguesa. 

Em sua estreia, 07 de abril de 1921, o Diário de Lisboa apresenta um 

formato condizente com os demais periódicos de sua época. Entretanto, foi 

pioneiro na utilização da nomeclatura Diário.5 Depois dele se seguiram o Diário 

da Manhã (1931-1971), o Diário Ilustrado (1956-?) e o Diário Popular (1942-

1991). 

A fonte (letra) escolhida para imprimir o nome do jornal no topo da 

página era maiúscula, em destaque, espessa e límpida, tendo permanecido a 

mesma até sua última edição. Essa constância produziu no leitor uma 

identificação visual com o periódico tornando-o familiar.   

É importante que o jornal tenha com seu leitor uma cumplicidade, 

identidade e confiança para que se torne fiel à leitura do periódico. É essencial 

que o veículo de comunicação tenha credibilidade para tornar suas notícias 

confiáveis, pois o leitor enxerga através do olho do jornalista.  

Em sua edição de aniversário (05/04/1969, nº.16.628) a redação do 

jornal procura esclarecer aos seus leitores que, o DL, enquanto meio de 

comunicação, sempre buscou atender às necessidades de seu público, 

conservando a ética e seus princípios básicos 

 

                                            
4
 DL será usado no texto como abreviatura de Diário de Lisboa. 

5
 Essa informação foi adquirida na Hemeroteca, na cidade de Lisboa. 
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Quarenta e oito anos a dividir por quatro igual a 1921, 1933, 
1945 e 1957 – quatro quartos do todo que constitui, até hoje a 
existência do «Diário de Lisboa»: uma vida pautada pelo respeito aos 
princípios básicos que enformaram (sic) os espírito da sua fundação e 
ao anseio constante de corresponder à exigências morais e materiais 
dos nossos dias. (DIÁRIO DE LISBOA, 1969, p. 01) 

  

 Em 1968, seu redator Lopes do Souto ressaltou sua importância como 

órgão da imprensa consciente de suas responsabilidades 

 

―... a caminhar, firme e sem tergiversar, de olhos postos no futuro, 
preparando mentalmente para enfrentar, em todos os momentos e 
em quaisquer circunstâncias, os mais diversos e complexos 
problemas do nosso tempo.‖ (DIÁRIO DE LISBOA, 1968, p.17) 

 

De fato o DL foi um jornal de grande expoente na cultura portuguesa e 

ao longo de seus anos noticiou fatos de suma importância. No início do século 

XX os meios de comunicação sociais, principalmente a imprensa, eram a 

principal ligação entre os acontecimentos do mundo e cada indivíduo. 

Fundamentalmente quando tratamos do período anterior à tecnologia da 

televisão. 

Durante as décadas de 20 e 30, em que surgiu o DL, predominava a 

teoria de que o jornalismo refletia a realidade, apenas retratava o fato, pois a 

informação era separada da opinião. Segundo Traquina (2001) o jornalista era 

um comunicador desinteressado, isto é, era um agente que não tinha interesse 

específico a defender qualquer ponto de vista, esquivava-se de tudo que 

desviasse da sua missão de informar, retratar a verdade.  

A importância do jornalismo no meio acadêmico se deu apenas a partir 

de 1950 quando surgiu a teoria gatekeeper disseminada por David Manning 

White originando uma das tradições mais persistentes na pesquisa sobre 

notícias, a de que as notícias devem ser analisadas a partir de quem as 

produz, o jornalista. 

Segundo Traquina (2001) essa teoria individualista evidencia o papel do 

jornalista sendo este o responsável pela seleção das informações que irão 

circular no jornal 

 

Nessa teoria, o processo de produção de informação é 
concebido como uma série de escolhas onde o fluxo de notícias tem 
de passar por diversos gates, isto é, 'portões', que não são mais do 
que áreas de decisão em relação às quais o jornalista, isto é, 
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o gatekeeper, tem de decidir se vai escolher essa notícia ou não. Se 
a decisão for positiva, a notícia acaba por passar pelo portão; se não 
for, a sua progressão é impedida, o que significa a sua morte, porque 
significa que a notícia não será publicada, pelo menos nesse órgão 
de informação (TRAQUINA, 2001, p.36) 

 

Entretanto, com a ascensão do Estado Novo (1933-1974), com o 

período Salazarista, a sociedade lusitana vivia um momento particular de 

repressão em que o governo assumia todo e qualquer papel social limitando a 

vontade individual. Claramente essa ditadura afetou os meios de comunicação 

instalando uma ―censura prévia‖ que por muitas vezes tolheu o espírito 

jornalístico da verdade e da moral, existente na época. 

O próprio DL precisou adequar suas matérias às conveniências do 

regime alterando notícias e excluindo qualquer tipo de linguagem ou 

mensagem direta ou subliminar que de alguma forma ferisse o governo atual. 

Castrim (1996, p.07) ilustra pontualmente os cortes feitos em suas 

crônicas durante esse período repressor mostrando alguns de seus textos no 

formato original, com o carimbo de ―visado‖ do Serviço de Censura da 

Comissão de Lisboa, onde constavam nitidamente marcados os parágrafos, 

frases e palavras que deveriam ser retirados de seu texto. 

Figura 1 – A censura no Diário de Lisboa. 
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Ele afirma, em tom de mágoa, que o melhor em que trabalhou não foi 

publicado e que seu público não tinha a menor ideia ―do que foi a alma gasta 

em cada frase, a busca da palavra capaz de, a invenção do gesto, da finta, da 

negaça.‖ (p. 25) Tudo, para reparar o texto mutilado que se ―travestia de ironia, 

na raiva social disfarçada de alguma violência verbal, na expressão contida de 

um discurso burel, sem lantejoulas.‖ (p. 32) Então, concentrava-se no texto, em 

cada palavra, em seu sentido e significado conceitual, para poder reescrever a 

crônica que seria publicada sob sua autoria, sua responsabilidade.       

 As interferências eram sofridas por todos aqueles que expunham suas 

matérias no jornal DL e na imprensa lusitana em geral, representada também 

pelo Diário de Notícias e Diário Popular, únicos jornais que faziam 

verdadeiramente concorrência com o primeiro.  

Escrever, naquele tempo, exigia que os jornalistas se posicionassem 

muitas vezes ao contrário do que pensavam. O cronista ainda relata a imensa 

opressão que passou dez anos de escrita 

 

...sem um único dia de descanso, não houve um só em que a 

Censura não me amarrasse o pé, a mão, os olhos. Foram ao limite de 
me cortaram o ´porémˋ. Vejam só se é coisa que se faça a um 
homem. (CASTRIM, 1996, p. 08)   

 

 Na capa do exemplar do DL, da edição de 23 de março de 1971, 

encontrada no acervo da Biblioteca Nacional de Lisboa, permanece carimbo 

―visado pela censura‖. Fato que comprova a desmedida interferência política 

sobre os meios de comunicação portuguesa. 

Assim mesmo o DL algumas vezes expressou sua indignação e se 

posicionou diante das represálias sofridas pela imprensa. Em 02 de março de 

1968, em sua página central, veiculou uma matéria intitulada ―A repercussão 

em todo o país provocada pela defesa do direito de crítica assumida pelo DL. 

Tratava-se de uma resposta a um empresário que tentou reprimir o 

posicionamento da crítica cinematográfica do jornal, ameaçando até retirar 

seus anúncios de publicidade caso a crítica se mantivesse. A resposta do jornal 

se inicia nos seguintes termos 

  

Não se vergando a represálias de publicidade e prosseguindo a 
sua linha de intransigente de conduta ao serviço do público, o «Diário 
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de Lisboa» mantém, como se opunha o direito de crítica, a defesa da 
liberdade de opinião, assegurando assim ao leitor – neste caso com a 
secção de crítica cinematográfica – a verticalidade incorruptível que é 
própria de um jornal independente e está nas melhores tradições 
deste jornal. Enfrentando sem tibiezas a tentativa da «Cineasso» de 
nos reduzir ao silêncio, o «Diário de Lisboa», embora sofrendo 
prejuízos, cumpriu um dever de coerência e assegurou a sua 
dignidade. 
Esta decisão – em defesa de princípios que queremos a todo custo 
manter e em defesa dos leitores que em nós confiaram – teve 
extraordinário eco em todo país. (DIÁRIO DE LISBOA, 1968, p.17) 

      

 

Daí adiante o jornal apresenta várias cartas de críticos cinematográficos 

e leitores cumprimentando-os por terem mantido seu posicionamento quanto 

ao ―cineasso‖, um grupo de teatro que foi criticado pelo jornal. Tece ainda 

comentários sobre a defesa da crítica cinematográfica e demonstra a 

solidariedade da imprensa ―em defesa de uma crítica responsável.‖ 

 Em outro momento, o DL publicou uma matéria em que mostrava a 

insatisfação total da imprensa quanto à política vigente oriunda de um 

documento assinado por 101 (cento e um) jornalistas pedindo a abolição da 

censura à imprensa com o seguinte teor 

 

Os jornalistas abaixo assinados, sentem que é seu dever 
intervir na presente conjuntura política, propícia á discussão ampla e 
objetiva de aspectos fundamentais da vida portuguesa. 
Os problemas que mais imediatamente lhes respeita – 
independentemente das suas opções á escala nacional sobre a 
natureza de todos os problemas que digam respeito ao progresso 
português – é, naturalmente, o que se relaciona com o exercício de 
sua profissão. Reconhecem unanimemente que o jornalismo não 
pode ser exercido sob tutela e que uma indispensável e urgente 
emancipação cívica que dignifique a Nação, não pode conseguir-se 
sem uma imprensa livre e responsável e á margem de qualquer tipo 
de censura. .‖ (DIÁRIO DE LISBOA, 1968, p.17) 

 

  
 É perceptível que o DL algumas vezes se mostrou enfático quanto às 

perdas ocorridas não só pela imprensa como pela nação em razão da censura 

salazarista. Entretanto, esta não se restringia a imprensa, mas se expandia ao 

teatro e a qualquer forma de expressão que, por ventura, contrariasse os 

interesses políticos do Estado Novo. 

 No teatro, Amélia Rey Colaço (1898-1990), atriz bastante prestigiada em 

seu país, assim como Beatriz Costa (1907-1996), também sofreram grandes 
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censuras em suas peças de teatro o que demonstra a impotência dos artistas 

da época diante do regime opressor. 

  Segundo Traquina (2001, p. 90-91) os meios de comunicação precisam 

de relativa autonomia para a existência de valores e normas profissionais que, 

de certa forma, atrai um número significativo de pessoas que acreditam na 

notícia jornalística e essas são capazes de transformar o pensamento e visão 

de cada um, podendo ser considerado um quarto poder que periodicamente 

realiza seu potencial de convencimento. 

Dessa forma, com a limitação da ação da imprensa, durante a política 

totalitarista que se manteve por quase quarenta anos, Portugal conviveu com 

uma repressão e o silêncio coercitivo até a eclosão da liberdade vivida através 

do golpe de 25 de abril de 1974, provando a libertação política que ―é 

necessariamente uma libertação da fala ou da palavra, individual e coletiva‖ 

(SARAIVA, 1975, p. 1539). 

Mesmo com a política salazarista a imprensa conseguiu fazer evoluções 

e, juntamente o DL, foi se adequando ao formato mais apelativo, objetivo e 

persuasivo. Essa mudança, é claro, ocorreu lentamente e diante de cada 

variação, os redatores do DL se preocupavam em apresentar ao público a 

modificação e mostrar sua importância no contexto do jornal e sua repercussão 

nos meios de comunicação. 

 Digo o redator porque a partir de 1955, com a abordagem sociológica 

pioneira de Warren Breed, avança uma nova teoria sobre o jornalismo, a teoria 

organizacional em que o jornalista é visto no contexto de sua organização e 

não mais individualmente, o que aumenta a importância da estrutura 

administrativa e do redator 

 

o jornalista se conforma mais com as normas editoriais da política 
editorial da organização do que com quaisquer crenças pessoais que 
ele ou ela tivesse trazido consigo: o jornalista acaba por ser 
socializado na política editorial da organização através uma sucessão 
subtil de recompensas e punições. (TRAQUINA, 2001, p.38). 

 

Nesse sentido é sublinhada a importância da cultura organizacional ao 

invés da profissional. Essa tendência valorizou ainda mais o papel exercido por 

Maria Judite de Carvalho no jornal, pois ela era sua redatora e escritora. 

Embora fosse uma figura de destaque no periódico, seus textos não sofriam 
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interferências da política salazarista por não tratar diretamente das ideologias 

tanto de esquerda como de direita, e se o fizesse seria de uma forma tão 

velada que não se configurava em qualquer ameaça ao regime ditador.  

Dentre os setenta anos de existência do DL, pude analisar cada página 

das mudanças ocorridas entre os anos de 1968 a 1972. Embora o corpus 

possa parecer pequeno diante do todo se mostrou suficiente para conhecer os 

princípios seguidos pelo jornal e sua importância na sociedade portuguesa.   

 Em 02 de setembro de 1968, na página 07, o DL demonstra sua 

preocupação na melhoria dos meios tecnológicos, com intuito de apresentar a 

seu leitor as transformações verificadas na imprensa italiana. Em sua 

manchete ―O jornal do futuro. Já existe em Itália onde se fala muito de crise da 

imprensa.‖ Apresenta uma nova forma de impressão. 

 Segundo Silva Costa, autor do texto, a cidade de Udine (Itália) teve o 

privilégio de ser o palco de uma revolução jornalística. O sistema de impressão 

em offset com componentes inteiramente eletrônicos tornou o jornal mais 

competitivo pela diminuição dos custos. A página não exigia mais do elemento 

chumbo para ser produzida, a unidade «composer» IBM o substituía de forma 

que o processo tecnológico deixava o jornal para ser paginado, sem necessitar 

do trabalho artesanal realizado naquele tempo. O resultado era um texto 

perfeito, limpo, impossível de se obter através da tipografia utilizada 

anteriormente.  

O sistema «recorder-composer» permitia fazer um jornal pelo menos três 

vezes mais depressa que nas máquinas «linotypes» e ainda não expunha os 

funcionários ao perigo do manuseio do chumbo, o que consequentemente os 

agradava também pelo fato de se manterem limpos e afastados do trabalho 

manual pesado. Além disso 

 

―...cada página do jornal que passava da tipografia para a estereotipia 
pesava cinquenta quilos, hoje, cada página composta 
eletronicamente pesa talvez cinqüenta gramas. O tipógrafo 
transforma-se num grafista. Podemos por isso dizer que o trabalho 
humano é dignificado.‖ (COSTA, 1968, p. 07) 

 

 Nos ano de 1968 o jornal que era preto e branco começou a inserir cores 

primeiramente na impressão de sua capa e posteriormente as cores foram se 

diversificando e sendo inseridas nas páginas internas do jornal.  
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Em 1971, na edição de 4 de outubro, nº17.505, ano 50º, o jornal 

apresenta uma ―nova expressão gráfica ao público‖. Os títulos das matérias 

principais da capa vinham destacados pela cor laranja, com intuito de chamar 

atenção do púbico. Não era apenas a matéria principal que se destacava 

através das cores, mas as demais expostas na capa e, posteriormente no 

interior do jornal.  

 

Figura 2 – Primeira edição do DL  Figura 3 – Edição do DL de 09/03/1968 

                              

 

Figura 4 – Edição do DL de 04/10/1971 
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Esta mudança, explica Lopes de Souto (redator) e António Ruella 

Ramos (diretor), teve como objetivo servir à humanidade, utilizar a técnica 

visando contribuir para uma sociedade melhor 

 

 ...só nos valerá a pena, em termos humanos, recorrer a 
processos mais eficientes desde que os utilizemos para servir o 
homem e para lhe tornar possível construir um mundo que lhe dê 
sentido à vida... 
 Julgamos, posto isto, desnecessário acrescentar que dispondo 
agora de mais amplas possibilidades mecânicas, este jornal não se 
afastou nem vai afastar-se dos princípios que sempre o nortearam, 
continuando, como até aqui a servir o HOMEM. (SOUTO. 1971, p. 01-
02)  

 

 O DL, por muito tempo, manteve sua edição da noite que mostrava as 

notícias da última hora. Essa tiragem circulava separadamente da edição 

diária, ou seja, num mesmo dia o DL publicava duas edições, sendo uma pela 

manhã e outra à noite para circular as informações mais recentes que haviam 

se difundido durante o dia. 

Como qualquer outro jornal da época, o DL era dividido em diversas 

seções. Entre 1968 a 1972 o jornal apresenta as seguintes divisões temáticas: 

automobilismo, Boletim do dia, Desporto, Economia, Do estrangeiro, 

Horóscopo, Diário do Porto, Diário escolar, Vendas de automóvel, Vendas de 

imóvel, Necrologia, O tempo que faz, Vida científica, Pequeno magazine e 

Ponto 0. Não possuindo especificamente uma seção para a política atual 

portuguesa, o que condiz com o momento de ditadura vivido. 

 No DL encontramos os seguintes cadernos: Magazine – caderno de 

humor, notícias, palavras-cruzadas e variedades publicadas aos sábados. A 

mosca - Magazine semanal que continha literatura, política internacional, 

cinema, desporto, cartoons, e as mesmas variedades do anterior. Substituiu o 

Magazine em 1969. Da mulher e da criança – caderno voltado para a mulher 

contendo assuntos de moda, maternidade, conselhos para a vida. Trazia um 

espaço regular para matéria intitulado ―Eduquemos nossos filhos!‖ e ―a mão 

que balança o berço governa o mundo‖. Era publicado às quartas-feiras. Diário 

de Eva – também voltado para a mulher e seus deveres conjugais, a mulher na 

vida pública, horóscopo da moda e possuía uma seção intitulada ―O cotidiano 

da mulher‖. Era publicado nas segundas, quartas e domingos. Juvenil – Seu 

subtítulo era ―dos jovens para os jovens‖. Sempre colorido e atrativo para o 
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público jovem, este caderno continha poesias de estudantes, texto voltados 

para adolescentes e um espaço para o jovem expressar suas opiniões. 

Suplemento Mulheres – abarcavam todas as informações de moda, horóscopo, 

palavra cruzada, e discussões sobre o papel da mulher em seu tempo. 

Algumas seções e cadernos do DL eram voltados para literatura, como 

podemos citar Cartas do Brasil – escrito por Chianca de Garcia eram crônicas 

sempre voltadas para o povo brasileiro. Ocupava a metade de uma página do 

jornal no sentido horizontal. Trazia em sua diagramação uma foto do Rio de 

Janeiro; Conto de domingo – escrito por Manuela Montenegro com ilustração 

de Carlos Botelho, ocupava praticamente uma página inteira do jornal de 

domingo; O repórter de serviço – Apresentava uma narrativa sobre uma 

reportagem realizada pelo conjunto de repórteres do jornal, dentre eles 

Joaquim Letria; Aos costumes nada disse – crônica de Torquato Luz. Torre de 

Babel – crônica de João Medina; Para os mais pequenos – narrativa voltada 

para o público infantil escrita por Madalena Gomes; O espelho poliédrico – 

crônicas de José Rodrigues Miguéis; O sal da terra – crônicas de Urbano 

Tavares Rodrigues; Jardim das delícias - crônicas também de João Medina; 

Mesa redonda - Debates e opiniões sobre a literatura que se incluíam algumas 

vezes no suplemento literário. 

O caderno de literatura do DL era denominado Suplemento literário e 

continha diversas seções como crítica, entrevista, artes plásticas, lingüística, 

literatura e discussões polêmicas. Era editado uma vez na semana, nas 

quintas-feiras.  

Além dos escritores acima ilustrados o suplemento e o jornal DL contava 

constantemente com a colaboração de escritores e jornalistas que possuíam 

papel de destaque na sociedade portuguesa como: José Cardoso Pires, José 

Régio, Urbano Tavares Rodrigues, Alexandre O neill, Maria Judite de Carvalho, 

Virgílio Ferreira, Félix Correia, Oliveira Pinto, Silva Pinto, José Ribeiro dos 

Santos, Vitor Direito, Sergio Ribeiro, Jorge Dias, Silva Costa, Mário 

Sacramento, José Carlos de Vasconcelos, Ricardo Boaventura, Manuel de 

Azevedo, João Serrão, Edgar de Carvalho, Vitorino Magalhães Godinho, Raul 

Rego, César dos Santos, Eduardo Prado do Coelho, Fernando Assis Pacheco, 

Nuno Vieira, Lauro António, Mário Castrim, Santos Jorge, Herculano Carreira, 

Joaquim Latrina, Joaquim Benite, Torcato da Luz, Manuel Beça, Rogério Perez, 
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Vasconcelos de Carvalho, Oliveira Nunes, António Machado, Costa Pereira, 

Encarnação Viegas, Neves de Sousa, Afonso Praça, Antonia de Souza, Jorge 

Sampaio, João Gomes, e Pedro Alvim.  

No caderno semanal denominado Suplemento literário, o DL  

apresentava um rol de textos literários de escritores que tinham destaque 

perante a crítica literária. Esses textos variavam em seu tema e gênero, 

podendo ser um texto literário, um texto crítico, uma entrevista, um ensaio, um 

debate, notícias sobre artes plásticas e teatro, enfim apresentando um escrito 

sempre relacionado à literatura.  

No suplemento literário n. 520, de 18 de julho de 1968, Maria Judite 

apresenta pela primeira vez um texto como crítica literária, Fábulas do tempo 

presente. Em uma espécie de ensaio ela trata de um livro de fábulas do escritor 

francês Jean Anouilh, publicado em 1961, intitulado Fables, que apresenta, 

como em qualquer outro livro desse gênero, os bichos e homens como 

protagonistas, em um mesmo patamar, culminando o enredo numa moral. Os 

bichos se misturam com homens em histórias que apresentam características 

dos tempos modernos, que tratam de advogados, empréstimos à juro e 

negociações. A atualidade das fábulas também está, segundo a escritora, no 

fato de terem sido também lançadas em disco.  

Mas nem sempre os textos literários se encontravam no Suplemento 

Literário do jornal, apresentavam-se de forma dispersa, sem espaço definido. 

Eram publicados sem regularidade e, às vezes, não apresentava sequer uma 

diagramação especial. Era inserido apenas o título, o texto e autor dentro de 

uma margem, como é o caso da crônica de Virgílio Ferreira ―A propósito de um 

filme‖ e ―A bola de plástico‖ de Manuel Azevedo publicada em 21 de novembro 

de 1968. 

 A seção ―Rectângulos da Vida‖ de Maria Judite de Carvalho, por 

exemplo, durante seus cinco anos de publicação não apresentou uma 

constância, uma frequência de dias que pudesse classificá-la como diária, 

semanal ou mensal.  

Embora suas publicações não ocupassem um local privilegiado no 

jornal, a pessoa de Maria Judite enquanto profissional era bastante 

reconhecida e respeitada pelos colegas de trabalho. Mostrava-se sempre 

tímida e recatada, mas sempre gentil e solidária. Essa personalidade intimista 
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ultrapassava o ambiente da redação e abrangia sua vida particular e social, 

―era uma mulher estritamente reservada em qualquer ambiente‖, segundo seu 

esposo. Dificilmente saía do trajeto de casa para o trabalho, apresentava-se 

em locais públicos apenas quando estritamente necessário, como afirmou 

Urbano Tavares Rodrigues.  

Foi através do DL que Maria Judite se tornou conhecida pelo público 

leitor e pela crítica literária, pois embora tivesse publicado esporadicamente em 

alguns periódicos (Revista Eva e Diário Popular) e seu primeiro livro Tanta 

gente, Mariana - que lhe rendeu o reconhecimento e inserção no universo de 

escritores portugueses – além de outros três (Palavras poupadas 1961, 

Paisagem sem barcos 1963 e Os armários vazios 1966), o DL lhe 

proporcionava frequentes espaços para publicação de suas crônicas e contos, 

chegando a,em algumas edições a publicar  mais de um texto, como o da 

seção ―Rectângulos da Vida‖ e o da seção Diários de Emília Bravo.  

Nos cadernos de aniversário do jornal e nos exemplares comemorativos 

da época do natal havia sempre publicações de contos e novelas inéditos da 

autora que ocupavam uma página inteira e davam destaque a seu nome. Estes 

apareciam, esporadicamente, em outros locais do jornal, como no suplemento 

literário, e em seu corpo em edições não comemorativas. 

Em razão do jornal ser um meio de comunicação diário e de grande 

circulação e aceitação pela sociedade portuguesa, a escritora solidificou seu 

nome, enquanto profissional, e passou a ter expressão própria e singular na 

imprensa, sem que fosse ofuscada pelo brilho do escritor Urbano Tavares 

Rodrigues. 

É no acervo do DL que se encontra a essência da escrita de Maria 

Judite de Carvalho, nele estão seus contos, novelas e, principalmente, o maior 

número de crônicas publicadas de sua autoria em um único jornal, por um 

período de oito anos consecutivos, sem que seus textos fossem repetidos e 

apresentassem variação em sua qualidade. Todo o tempo em que publicou no 

periódico, Maria Judite se utilizou de uma sutil ironia para representar os 

problemas e infortúnios vividos pela sociedade portuguesa da época. Sua 

sutileza vem da sagacidade de abordar temas complexos do comportamento e 

dos valores humanos sem ter que apontá-los diretamente. Sua crítica nasce de 

comportamentos captados do cotidiano, que poderiam ser considerados sem 
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importância, mas que através de sua escrita revelam uma maior complexidade 

exigindo do leitor uma postura também crítica que leva a grandes reflexões.  

  

3.3 A PRODUÇÃO DE MARIA JUDITE DE CARVALHO NO DIÁRIO DE 
LISBOA 

 

 Maria Judite de Carvalho iniciou sua parceria como jornalista no DL no 

ano de 1968 quando assumiu o cargo de redatora, tradutora, cronista, contista 

e crítica literária. Seus textos, como já foi dito, eram publicados às vezes em 

dias seguidos outras vezes em dias alternados, não havendo regra para sua 

edição. Além disso, o espaço no jornal a ela concedido também não tinha 

regularidade, ou seja, podia seu texto ser publicado na página dois, cinco, sete, 

ou em cadernos especiais.  

 Para encontrar, portanto, as publicações de Maria Judite de Carvalho no 

DL é preciso buscar em cada edição do jornal, em cada uma de suas páginas, 

o texto de sua autoria. Reconstruir, portanto, o acervo da escritora no DL, 

requereu um trabalho minucioso de pesquisa que me forneceu à noção exata 

da quantidade de textos publicados, suas peculiaridades e a diversidade dos 

gêneros. 

Essas publicações nunca antes tinham sido analisadas ou catalogadas. 

Até mesmo o escritor Urbano Tavares Rodrigues e sua filha Maria Izabel o 

desconhecem, pois a única forma de ter acesso a este seria recorrendo ao 

jornal da época, o que nunca foi feito por outro pesquisador. 

Alguns dos contos e crônicas foram transportados para livros, formando 

um compêndio de algumas de suas publicações, mas a maioria deles ficou 

retida no periódico português da época. 

Na seção do jornal intitulado ―Rectângulos da Vida‖ Maria Judite de 

Carvalho escreveu 395 (trezentos e noventa e cinco) crônicas entre os anos de 

1968 a 1972, sendo que apenas 141 (cento e quarenta e uma) destas foram 

publicadas em livros.  

O ineditismo, portanto, torna essa pesquisa ainda mais complexa por 

catalogar pela primeira vez cada um dos textos; mais relevante por resgatar um 

acervo adormecido e torná-lo público; e mais instigante por tratar de textos 

nunca antes conhecidos pela academia.    
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Sob o pseudônimo Emília Bravo escreveu no DL 197 (cento e noventa e 

sete) textos, entre os anos de 1971 a 1975, com títulos variados como Diários 

de uma dona de casa, Diários de Emília Bravo, Diário. Não havia também 

nessas publicações uma regularidade quanto à data da publicação. Tem-se a 

impressão de que foram inseridas no jornal de forma aleatória. 

Esses diários foram publicados, em quase6 sua totalidade, no livro 

Diários de Emília Bravo organizado por Ruth Navas no ano de 2002, editada 

pela editora Caminho, em Lisboa. A organizadora teve como objetivo tornar 

pública as crônicas em que Maria Judite de Carvalho escreveu sob o 

pseudônimo de Emília Bravo. Este pseudônimo foi  o único utilizado durante 

sua carreira literária, segundo a organizadora. 

Além dos ―Rectângulos da Vida‖ e dos diários assinados por Emília 

Bravo Maria Judite publicou contos e crítica literária no Diário de Lisboa. Esses 

textos encontram-se igualmente dispersos no jornal, sem data específica ou 

local exato para encontra-lo. 

Apesar de ter publicado para diversos periódicos portugueses o  DL  foi 

o jornal em que a escritora mais se destacou por ter publicado o maior número 

de textos, com a maior variedade de gênero (conto, crônica, novela, crítica 

literária). A redação do jornal foi o local de trabalho da escritora por quase dez 

anos (1968-1975) servindo-lhe de palco para sua escrita literária. 

 

3.3.1 Rectângulos da Vida 

 

Maria Judite de Carvalho assumiu a redação do Diário de Lisboa, em 

janeiro de 1968, e tão logo iniciou a publicação de suas crônicas na seção 

denominada ―Rectângulos da Vida‖. Esses textos eram publicados, em sua 

maioria, na página três do jornal, na folha seguinte à da capa, com um certo 

destaque, na parte superior da página no lado direito, podendo também, 

algumas vezes, encontrar-se na parte inferior ou até mesmo no meio da página 

do jornal. 

                                            
6
 Embora a organizadora tenha anunciado no livro Diários de Emília Bravo que todas as publicações dos 

textos em que Maria Judite de Carvalho utilizou do pseudônimo de Emília Bravo estariam nessa 

coletânea, através de minha pesquisa verifiquei que alguns deles não foram publicados como O fim da 

masculinização, de 12/02/1972, Os animais guerreiros, de 23/03/1972, Enquanto há vida, de 04/09/1972, 

além dos textos de 4/08/1971, 09/10/1971, 13/11/1971, 02/12/1971, 08/12/1971. 
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Da mesma forma se comportavam outras publicações literárias do jornal 

que não possuíam data e página certa para serem publicadas. O que havia era 

uma frequente publicação de crônicas que possuíam uma identificação 

conforme seu autor. João Medina, por exemplo, publicava em uma seção que 

era intitulado Jardim das delícias, José Rodrigues Miguéis publicava na seção 

denominada O espelho poliédrico, e os textos de Urbano Tavares Rodrigues 

vinham sob a nomenclatura O sal da terra. Esses autores publicaram no DL ao 

mesmo tempo que Maria Judite de Carvalho escrevia para os ―Rectângulos da 

Vida‖. Esse fato fazia com que o leitor identificasse com maior facilidade o texto 

de cada autor e conhecesse suas características e peculiaridades.  

Entretanto, a escrita juditiana apresentava-se no jornal com maior 

frequência que as demais produções literárias, nos anos de 1968 e 1969, por 

exemplo, publicou quase que diariamente no periódico na seção ―Rectângulos 

da Vida‖. Essa foi sua seção mais duradoura e produtiva no jornal.  

A diagramação da crônica sofreu diversas modificações ao longo dos 

anos, apenas a ideia de apresentar o texto em forma de retângulo permaneceu 

a mesma. Na sua primeira edição apresentava o nome da autora com sua foto 

e o nome da seção em destaque.  

 

Figura 5 – Primeira diagramação dos Rectângulos da Vida 

 

 

  

Em 15 de outubro de 1968 o formato de sua seção foi alterado. Seu 

nome e sua foto ficaram em destaque no centro da crônica e o nome da seção 

permaneceu na margem superior. 
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Figura 6 – Segunda diagramação dos “Rectângulos da Vida” 

 

 

 No ano de 1971 foi retirada a foto de Maria Judite e os ―Rectângulos da 

Vida‖ apresentaram um formato mais lúdico com ilustrações de cenas do 

cotidiano, ficando o nome da escritora sem grande destaque. 

 

Figura 7 – Terceira diagramação dos Rectângulos da Vida 

 

 

 Em 1972 ocorre outra mudança de diagramação e Maria Judite de 

Carvalho volta a mostrar seu rosto nos “Rectângulos da Vida” que se apresenta 

de maneira mais formal dentro do jornal.  
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Figura 8 – Quarta diagramação dos ―Rectângulos da Vida” 

 

 

Durante os anos de publicação as crônicas dos ―Rectângulos da Vida‖ 

vão se tornando mais escassas. Em 1968 e 1969 a média de publicações era 

de 124 (cento e vinte e quatro) crônicas a cada ano, em 1970 e 1971 essa 

média cai para menos da metade, 50 (cinquenta) crônicas ao ano.  Finalmente 

em 1972, último ano de edição da seção, são apenas 27 (vinte e sete) crônicas 

apresentadas. 

Isso, entretanto, não significa que a produção literária de Maria Judite de 

Carvalho no Diário de Lisboa diminuiu, pelo contrário, suas publicações 

começaram a diversificar, quando em 1971, inicia uma nova seção chamada 

Diários de Emília Bravo na qual apresenta, em formato de diário o cotidiano do 

mundo feminino. 

3.3.2 Outras publicações  

 

Entre os anos de 1971 a 1974 são publicados os ―Diários‖ de Emília 

Bravo, um texto literário singular que tinha como objetivo munir a mulher da 

época de informações importantes sobre moda, atualidades, teatro, música. 

Sob o pseudônimo de Emília Bravo a autora poderia publicar seus textos, que 

tinham objetivos e gêneros diferentes, sem que confundisse seu público-leitor 

com ambas aparições na mesma edição do mesmo jornal. 

Em entrevista, o professor Urbano Tavares me informou que o 

pseudônimo existiu com intuito de não confundir os leitores, ou seja, Maria 
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Judite de Carvalho escolheu outro nome para autoria desses diários de modo a 

distinguir o tipo de texto veiculado em cada seção. 

 Os diários foram sempre publicados junto aos cadernos femininos, 

voltados para as mulheres e continham uma forma de escrita diferente dos 

―Rectângulos da Vida”, pois além de se apresentar como diário, fazendo 

referência aos dias da semana, seu conteúdo relacionava-se geralmente com 

moda, beleza, culinária, com uma escrita ainda menos formal. 

 A primeira publicação ocorreu em 02 de junho de 1971, dentro do 

suplemento Mulher, e era intitulada Diários de uma dona de casa, contendo 

informações sobre o universo feminino dividido em dias da semana, daí o nome 

diário. 

Figura 9 – Diagramação do Diário de uma dona de casa 

 

 

Posteriormente as publicações mudaram sua diagramação, o título, 

passou a ser apenas Diário e assinatura postada no fim de cada crônica 

variava. Algumas vezes era Emília Bravo, outras E.B., e outras não possuíam 

qualquer identificação. Essa mudança exigia que o leitor que acompanhasse o 

jornal soubesse que aquela seção denominada Diário ou Diários de uma dona 

de casa eram as mesmas, mesmo quando assinadas por E.B. ou Emília Bravo. 

Tratavam-se, portanto, dos textos de uma mesma seção e uma mesma autoria. 
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Figura 10 – Diagramação do Diário de         Figura 11 – Diagramação do Diário 

 Emília Bravo 

 

  

  

Esse é o primeiro e único momento em que Maria Judite de Carvalho se 

utiliza do pseudônimo Emília Bravo. Sua relevância está no fato da autora 

conseguir, em um mesmo veículo de comunicação publicar, ao mesmo tempo, 

dois tipos de textos diferentes, sem que cada um deles perdesse suas 

características. Os textos dos ―Rectângulos da Vida‖ são visivelmente 

diferentes dos publicados nos Diários, tanto na linguagem como no formato e 

na estruturação do texto. 

Os temas de ambos algumas vezes são os mesmos, mas a forma de 

narrar, a perspectiva utilizada pela escritora é bastante diferente. Segundo 

Navas (2002), nessa seção, Diários, o leitor se depara com uma sutil crítica aos 

hábitos das mulheres abordando sempre temas como a moda, saúde, culinária 

voltada para mães de filhos, empregadas, donas de casa, solteiras ou casadas 

e espectadoras de televisão. As intenções pedagógicas de Emília Bravo eram 

claras 

 

(...) Emília Bravo comenta os programas televisivos e divulga, de uma 
forma persistente, os artigos das revistas estrangeiras chamando a 
atenção para a importância do assunto: ―Li um livro importante, Le 
travail au féminin de Robert Gubbels, e não resisto a transcrever a 
seguinte passagem ‗o comportamento da mulher evolui e ela adquire 



58 

 

uma liberdade cada vez maior, principalmente de vestuário‘. E isto é 
importante‖ (NAVAS, 2002, p. 13) 

 

Porém, os textos dos ―Rectângulos da Vida‖ não possuíam um público-

alvo, era direcionado ao leitor do jornal que tinha interesse nas notícias do 

cotidiano e, por ventura, em literatura.  

Segundo Navas (2002), na seção ―Rectângulos da Vida‖, ―A cronista 

comentava os estados interiores dos portugueses no mesmo jornal onde se 

exaltavam, através das notícias, certos acontecimentos exteriores.‖ (NAVAS, 

2002, p. 12). A consciência e os valores do homem moderno eram tratados e 

investigados pela escritora que, através de sua crítica e ironia, apresentava a 

sociedade portuguesa de sua época, diferentemente dos Diários que estavam 

voltados, com maior frequência, para as questões do gênero feminino. 

Esta capacidade de   apresentar formas diferentes de escrita em duas 

seções distintas do mesmo jornal, e ao mesmo tempo, confirma seu talento e 

desenvoltura na arte de empregar devidamente as palavras para obter o 

resultado desejado. Pode-se afirmar ser uma característica de grandes 

escritores.  

A colaboração de Maria Judite de Carvalho no DL abarcava uma série 

de publicações que não se restringiam às crônicas dos ―Rectângulos da Vida‖ 

ou dos Diários de Emília Bravo, premiava seu leitor com a publicação de alguns 

de seus contos e até mesmo exercia a função de crítica literária.  

Em 06 de abril de 1968, mês de aniversário do jornal, publicou em uma 

página inteira do periódico o conto denominado Aqui em parte nenhuma. Esse 

texto foi publicado no livro de contos O homem no Arame. 

No mês de dezembro o jornal apresentava um caderno comemorativo no 

qual publicava diversos textos de escritores portugueses, incluindo dentre deles 

os textos de Maria Judite de Carvalho. A edição de 24 de dezembro de 1968, 

por exemplo, trazia na capa o nome dos escritores que colaboraram com a 

edição como José Rodrigues Miguéis, José Ribeiro dos Santos, Urbano 

Tavares Rodrigues, Mário Castrim, Joaquim Letria, Mário Zambujal, Afonso 

Praça, Sebastião Rego e Maria Judite de Carvalho que publicou o conto Um 

sonho como outro qualquer. 

No mês de janeiro de 1969, é publicado no jornal do dia 28, uma nota da 

própria edição, na página central e em destaque, sobre o lançamento do livro 
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Flores ao telefone, de Maria Judite de Carvalho. O texto enaltece as 

características dessa escritora que lança seu quinto livro de contos, estando, 

desde sua primeira publicação, na primeira fila dos escritores portugueses 

 

Desde «Tanta Gente, Mariana», o livro de estreia, que Maria Judite 
de Carvalho tomou lugar na primeira fila dos escritores portugueses e 
até hoje só tem confirmado a posição conquistada, demonstrando 
não ter sida casual, nem o êxito do primeiro livro nem o do segundo  
«As Palavras Poupadas»,  que a Sociedade Portuguesa de Escritores 
distinguiu com o mais alto dos nossos prémios literários, o que de 
Camilo Castelo Branco tirara o nome. E «Paisagem sem Barcos?» e 
«Armários Vazios» seguiram-se àqueles dois livros. (DIÁRIO DE 
LISBOA, 1969, página central) 

 

A crítica literária exposta no jornal engrandece a figura da escritora que 

já era reconhecida como grande expoente da literatura portuguesa. Em 06 de 

fevereiro o jornal ainda publica um texto denominado Solidão inteligente em 

que analisa esse novo livro da escritora. 

No mês de março é publicada uma entrevista com Maria Judite intitulada 

Perguntas ao telefone, nas páginas centrais do jornal, momento raro em que 

fala sobre alguns de seus posicionamentos na escrita literária. No mesmo ano 

de 1969, em abril, publicou no caderno comemorativo dos 48 anos do jornal o 

conto Passeio à infância que ocupou a página completa do jornal.  

Em 15 de dezembro o Diário de Lisboa publica uma nota no jornal a 

respeito de novos livros que foram lançados e em destaque está Os Idólatras 

de Maria Judite de Carvalho.  

Novamente no caderno de dezembro, no caderno comemorativo de 

natal publica o conto O véu que ocupa a página inteira do jornal. Ainda em 

dezembro, no dia 31, publica mais um de seus contos A visita. 

Em 24 de outubro de 1971 publica o conto O quadro, na página 15. No 

mês de dezembro, no caderno comemorativo de natal publica o conto A pedra, 

na página 03. 

Em fevereiro de 1972 publica a crônica Um retrato para o infinito, que 

não está localizada em nenhuma das seções fixas que possui no jornal 

(―Rectângulos da Vida‖ e Diários de Emília Bravo). No mês de março publica o 

conto Muito longe alguém, num espaço do jornal denominado conto de 

domingo. No Mês de abril, no caderno de aniversário do jornal publica a crônica 

Uma voz no metropolitano.  Em maio publica a crônica A rotina. Em agosto 
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publica as crônicas Os mundos paralelos e Um sonho. Em setembro A criança 

e a casa e Os moinhos, os sábios e o míssil e Terra, qual terra? Em outubro 

publica Os pequenos inventores, Somos todos irmãos, Aquele homem, As 

cidades. Em novembro publica o conto Um homem como os outros. Em 

dezembro Seremos indignas? A voz, O cabelo na sopa, A geometria das 

cidades, Monarquias e no caderno de natal o conto Um crime, posteriormente a 

crônica O dia em que não há jornal e o conto destinado para crianças A menina 

e a loba.  

Alguns desses contos foram publicados em livros e outros em 

periódicos, mas a sua maioria ainda se encontra dispersa no jornal da época, 

longe do alcance do público-leitor. Para esta pesquisa esses textos foram 

utilizados para compor o panorama literário da escritora, mas futuramente 

poderá ser objeto de estudo mais aprofundado. 
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4 TRADIÇÃO E MODERNIDADE7 NAS CRÔNICAS DOS “RECTÂNGULOS 
DA VIDA” 
 

As questões dialéticas da tradição e modernidade são bastante 

discutidas e analisadas pela crítica literária. Encontramos em Benjamin (1985)  

o clássico texto O narrador, por exemplo, um exame bastante aprofundado 

sobre o tema no sentido de que trata do desaparecimento da figura do narrador 

em detrimento da modernidade. Benjamin, preocupado com o enfraquecimento 

contínuo do papel do narrador na sociedade, com a perda desse símbolo de 

sabedoria e conhecimento, com a ausência do relato de experiências entre 

gerações, percebe a morte da narrativa através do surgimento do romance e, 

posteriormente, de uma nova forma de comunicação chamada informação. 

Como retratou Benjamin (1985), o romance surgiu como forma de 

expressão literária essencialmente vinculada ao seu suporte, ao livro, e sua 

narrativa se diferencia por não proceder da tradição oral, ou seja, a prosa é 

unicamente fruto de uma narrativa que não provém da oralidade. 

Anteriormente, o narrador tradicional, segundo Benjamim (1985), extraía de 

sua experiência o que contava, utilizava-se de fatos de sua vida e de vivências 

anteriores à sua para montar o seu repertório. Já o narrador do romance se 

nutre de preocupações e questionamentos do indivíduo isolado, de suas 

incertezas e angústias internas para se expressar textualmente. Percebe-se, 

portanto, uma nítida alteração na forma de narrar da modernidade. 

   Entretanto, essa narrativa que floresceu através da ascensão da 

burguesia evoluiu para outro formato de comunicação que causou uma crise no 

próprio romance, a informação. Esta trouxe outra característica da 

modernidade, a necessidade de conhecer os acontecimentos locais e do 

mundo de forma quase instantânea, sendo esta notícia sempre passível de 

sofrer uma verificação para constatar sua veracidade.  

O fato retratado deve ser plausível, objetivo, compatível com as 

experiências do presente e acompanhado de explicações para que o leitor não 

tenha dúvida do ocorrido. Essa característica revela uma enorme 

incompatibilidade com o espírito da narrativa tradicional apresentada por 

Benjamin (1985) que, na maioria das vezes era pautada no extraordinário e no 

                                            
7
 O conceito de tradição e modernidade utilizado nesta pesquisa foi extraído dos estudos de Walter 

Benjamin. 



62 

 

miraculoso, preservando a liberdade do leitor de interpretar a estória da sua 

maneira, atingindo uma amplitude inexistente na narrativa moderna da 

informação. 

Esta forma de comunicação retrata os anseios do homem moderno que 

isolado se preocupa apenas com seu trabalho, com seu progresso econômico 

e social, focado em si e atropelado pelo tempo que lhe parece sempre curto. 

Surge então, para atender essa forma de vida, a short story, a abreviação da 

narrativa que se emancipou da tradição oral e encontra no conto e na crônica 

uma forma precisa e concisa de narrar. 

Para Benjamin (1985) o cronista é o narrador da história sem ser o 

historiador. Ele se preocupa em narrar um fato da realidade sem se preocupar 

com o seu encadeamento exato, com a explicação verificável, mas sim com as 

circunstâncias em que está inserido. De qualquer forma essa narrativa está 

inserida no contexto da comunicação através da informação, que cuida de 

aspectos do cotidiano próximo ao leitor, e ainda está modelada conforme a 

necessidade do indivíduo moderno que busca a compactação de todas as 

coisas, inclusive da própria narrativa. 

Assim, a crônica moderna trata de acontecimentos do dia-a-dia através 

de uma forma sucinta de narrar. A crônica juditiana se adéqua a esse modelo 

perfeitamente, pois traz à tona fatos e comportamentos que são inerentes à 

sociedade portuguesa através do meio de comunicação estritamente ligado à 

informação, o jornal. Entretanto, sua escrita é bastante peculiar porque também 

apresenta características da narrativa tradicional, pois recorre a outras fontes 

que não ao fato cotidiano, como a mitologia e a literatura que deixam espaço 

para a imaginação do leitor. 

Na crônica Visitas no mês de junho, por exemplo, ela narra um fato 

ocorrido no dia 04 do mesmo mês, noticiado em jornais, sobre uma estranha 

aventura de um casal argentino que afirmou ter sido transportado até o México 

numa estranha nuvem, suspeitando ser resultado de experiência com 

extraterrestres. Ela contextualiza o fato com a aventura de Ícaro, da mitologia 

grega, que com um par de asas de cera escapou do labirinto de Minos, sendo 

este a primeira vítima da aviação.  
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O terrível Minos, irado, — e eram terríveis e incontroláveis as 
iras dos deuses—, fechou Ícaro e seu pai, Dédalo, no Labirinto que 
este último construirá. O imaginativo Dédalo, porém, resolveu fugir 
pela única porta possível, a do céu. Fabricou então dois pares de 
asas que fixou com cera as suas próprias espáduas e nas do filho, 
recomendando a este que não voasse muito alto nem muito baixo, a 
fim de fugir ao calor que poderia derreter a cera, e às ondas que 
poderiam molhar as penas tornando-as pesadas, Ícaro, que tinha 
quinze anos, prometeu obedecer, mas, logo que se viu a voar, foi 
tomado de orgulho, pôs-se a subir cada vez mais alto, e tanto se 
aproximou do sol que o calor deste derreteu a frágil camada de cera 
tal como Dédalo previra. Caiu então desamparado, em pleno 
Mediterrâneo, perto da ilha de Samos. 

Esta é em poucas palavras, a história de Ícaro, primeira 
vítima da aviação. Mas eis que a história se repete, ou melhor, eis 
que a história que nunca aconteceu porque era simples fenda, porque 
fazia parte de uma mitologia pagã repleta de seres fabulosos, com 
reacções para nós Inaceitáveis, podia ter acontecido. (CARVALHO, 
18/06/1968. p. 3)  

 

Para a escritora, a grandiosidade do acontecimento real pode ser 

comparada ao da mitologia grega, pois ambos tratam de situações 

inexplicáveis. Ela resgata a narrativa mitológica para refletir sobre um fato do 

presente, consegue, portanto, nessa crônica relacionar um fato do presente, 

noticiado pelo jornal, e transformá-lo em uma aprofundada reflexão sobre o 

comportamento humano, através de elementos da mitologia, que culminam 

num grandioso texto literário. 

Da mesma forma, na crônica Natal na lua Maria Judite lança mão de um 

fato do presente para escrever um texto literário. Refere-se ao fato de que o 

pequeno e misterioso satélite, como descreve a lua, está sendo ambicionado 

pelas grandes potências do mundo, assim como há tempos atrás as terras 

além-mar foram cobiçadas pelo Infante.   

Através da analogia entre a nova e a velha descoberta, da lua e dos 

mares, apresenta a indiferença dos principiantes em relação a todos os velhos 

do Restelo do mundo lunar 

 

De facto vivemos numa época em que o nosso pequeno e 
misterioso satélite é tão ambicionado pelos Dois Grandes como as 
terras de além-mar Tenebroso o foram pelo Infante (só que o nosso 
Cabo Kennedy ficava ali abaixo, em Sagres, e as naves eram à vela). 
Aqui estou eu pois, de novo, não à volta da Lua, Deus me livre, mas 
às voltas com ela. 

Agora que Schrirra e Companhia deram uma vista de olhos a 
razoável altura, novos descobridores vão partir, indiferentes a todos 
os velhos do Restelo que ainda há por esse mundo fora, embora um 
tanto ou quanto receosos, pois claro. (CARVALHO, 30/11/1968, p. 
03) 
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Ela novamente se utiliza de uma notícia do presente, publicada no 

jornal, a respeito das grandes potências para levar o homem à lua para 

escrever sua crônica buscando fato semelhante do passado que foi retratado 

na literatura por Luiz de Camões. O personagem velho do Restelo, de Os 

Lusíadas, figura no texto para demonstrar a simbologia do pessimismo e do 

conservadorismo, que de alguma forma poderiam atrapalhar essa nova 

façanha humana. 

A inserção, portanto, de um personagem literário na crônica transforma 

o texto objetivo, a notícia, em algo mais abrangente em seu contexto, além de 

apresentar uma reflexão sobre o fato noticiado.  

Maria Judite de Carvalho utiliza-se da vertente da ironia e da crítica para 

apresentar o fato narrado através de uma postura diferenciada do jornalista ao 

tratar dos acontecimentos. Apresenta uma visão ímpar daquilo que é visto pela 

população e pela imprensa, de maneira que sua percepção da realidade 

ultrapassa o fato narrado e transborda na literatura seus diferentes aspectos e 

ângulos que sem ela se tornariam imperceptíveis. 

Na crônica O ano dos corações transplantados a escritora abre uma 

discussão profunda sobre a questão dos transplantes. No tempo em que a 

ciência se vangloria pelos inovadores resultados positivos de transplantes de 

corações, em que apresenta à população a técnica como uma evolução sem 

precedentes na história da medicina, Maria Judite se apodera do assunto para 

analisar o comportamento de um homem branco transplantado que ao receber 

o coração de um negro pode mudar suas percepções a respeito da vida, como 

se negro tivesse se tornado após o transplante. Ela brinca com a percepção 

restrita e estreita da ciência que entende o coração como um órgão musculoso 

do corpo humano, centro de articulação do sangue e mais nada 

 

...Estamos no ano dos corações transplantados – não parece mesmo 
que se trata de flores? O campeão de pesos e halteres, com coração 
de rapariga morreu. O branco com o coração de mestiço parece que 
vai sobreviver. Na terra do «apartheid» (esquecido pelos vistos in 
articulum mortis), um corpo branco dá-se bem com um coração 
negro, não é estranho? (CARVALHO, 1975, p. 19) 
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A escritora sucinta a dúvida a respeito da possibilidade de um coração 

humano poder carregar as características de personalidade do indivíduo, e ao 

ser transferido de um para outro, por meio do transplante, carrega consigo as 

peculiaridades do doador o que alteraria substancialmente a personalidade do 

indivíduo receptor. Esse fato, de nenhuma forma investigado pela ciência ou 

pela imprensa, expõe ao leitor uma percepção inimaginável, um 

questionamento que só é possível ser feito sob a ótica literária. 

Aliada, portanto, à notícia diária, Maria Judite de Carvalho insere sua 

literatura no contexto efêmero do jornalismo trazendo sempre uma reflexão 

para o leitor, mostrando um lado inexplorado da notícia, da informação, que se 

apresenta no jornal de forma inquestionável, consolidada, como uma verdade 

sempre absoluta, como se pode verificar nas crônicas. 

De certa forma, ela destrói esse mito de certeza que traz a notícia do 

jornal e resgata no texto a característica de amplitude dos fatos da narrativa e a 

possibilidade de refletir e perceber a realidade sob ângulos diferentes.   

Essa narrativa, portanto, da modernidade, como conceitua Benjamin, de 

fato apresenta peculiaridades que anteriormente não existiam, mas que 

nasceram da necessidade da sociedade contemporânea, do indivíduo que se 

tornou cada vez mais isolado, das formas de trabalho cada vez mais 

mecanizadas, da valoração do tempo como recurso esgotável, da necessidade 

da informação imediata, mas que Maria Judite de Carvalho retoma através das 

crônicas com uma inigualável presteza de transformar cada fato noticiado em 

um momento de profunda reflexão sobre comportamento humano.  

Sua peculiaridade, portanto, está no fato de conseguir informar ao leitor 

do jornal, sobre qualquer acontecimento atual, assim como faz o jornalista, e ao 

mesmo tempo resgatar elementos literários que irão aumentar a abrangência 

desse fato narrado através de uma reflexão, de uma crítica levada ao leitor sob 

uma proposta ainda não percebida pelo jornalista, fazendo um eterno 

contraponto entre elementos da tradição e da modernidade. 

 

4.1 O ESPAÇO DA TRADIÇÃO E DA MODERNIDADE 

 

A crônica, como já foi dito, pertence a um gênero literário compatível 

com as necessidades do homem moderno que pretende obter o maior número 
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de informações no menor espaço de tempo possível. A concisão do texto 

dialoga com o espírito informativo do jornal que tem por excelência noticiar os 

fatos mais importantes de cada dia em pequenos espaços. 

Esse modelo de escrita literária, por ter como característica aspectos da 

modernidade, apresenta uma dialética constante no momento em que mantém 

algumas feições tradicionais. Isso ocorre pelo fato da sociedade sofrer 

constantes mudanças, transformações, que trazem consigo a extinção ou 

substituição de algum conceito por outro, de forma que estamos sempre nos 

deparando com mudanças e ao mesmo tempo com os modelos tradicionais. 

Bornheim (1997) entende que uma tradição se perpetua em uma 

sociedade até o momento em que ocorre uma ruptura, uma descontinuidade do 

que até então parecia eterno. Entretanto, esse rompimento embora possa, 

muitas vezes, parecer abrupto é sempre esperado pela sociedade, pois o 

próprio estado de perenidade conduz toda tradição à morte já que a 

estagnação, a ausência de movimento, também é a ausência de vida, por isso 

necessária se faz a presença da ruptura para restituir a dinamicidade da vida. 

Segundo o autor, em certos períodos a história da humanidade 

permaneceu estática, entretanto sempre houve um movimento de ruptura que 

mantivesse vivo o percurso da evolução, que levasse a história para novas 

direções, mostrando outros horizontes a serem seguidos. 

Essa dinamicidade, portanto, da vida também se apresenta na narrativa 

que confronta diretamente aspectos da tradição e ruptura como nos anunciou 

Benjamin (1985). A mudança do narrador tradicional para o narrador moderno 

através da epopeia, do romance, e da crônica, por exemplo, traz consigo uma 

constante ruptura de modelos tradicionais da literatura.  

Entretanto, o que torna essa mudança importante atualmente é a 

rapidez com que é absorvida pela sociedade e as consequências que 

determina. Bornheim (1997) afirma que a novidade de hoje é que a experiência 

da ruptura suplanta em muito a vigência da tradição, o que não ocorria no 

passado. Nenhuma ruptura era capaz de modificar a estabilidade da tradição. 

As transformações ocorriam, mas se processavam lentamente de forma que se 

arrastavam mais na permanência que cediam à qualquer modificação.  
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No passado, o surto da ruptura não conseguia prejudicar de modo 
substancial a estabilidade da tradição, quando é precisamente esta 
força de erradicação que vem caracterizando os novos tempos. Nem 
causa estranheza, por isso mesmo, a existência de toda uma galeria 
de pensadores que se ocuparam dessa situação. (BORNHEIM, 1997, 
p. 16) 

 

Há que se considerar também que grande parte das culturas existentes 

na época estavam isoladas umas das outras de forma que permitiam com 

maior facilidade a perpetuação das tradições.  

O mundo global, entretanto, por si só dificulta a eternidade da tradição, 

pois as culturas se fundem num processo irreversível em que o mundo tende a 

ser um sistema unificado e ameaça aquilo que é regional. O que se vê é um 

processo cada vez mais intenso de universalização que leva ao 

desarraigamento dos valores que constituíam o passado de uma sociedade. 

Nesse sentido, é possível perceber que Maria Judite de Carvalho, 

através de sua literatura, narra a transformação sofrida pela sociedade 

portuguesa em relação aos seus costumes e tradições com a chegada dos 

elementos da modernidade. A escritora chega a publicar uma série de crônicas 

voltadas para esta temática, demonstrando claramente essas mudanças. 

Em um de seus três livros de crônicas, Este tempo (1991), uma 

coletânea de textos extraídos de jornais e revistas publicados entre os anos de 

1968 a 1985, dentre eles o Diário de Lisboa, a escritora se dedica 

exclusivamente aos conceitos e paradigmas de um mundo contemporâneo.  

Neste tempo retratado pela escritora o presente se encontra em 

constante transformação e sofre as influências da modernização, o que 

acarreta, de certa forma, uma perda para os aspectos tradicionais da 

sociedade portuguesa. 

Esse livro aborda o surgimento da televisão, a proliferação das 

máquinas e dos diversos aparelhos eletrônicos no cotidiano português que 

rapidamente se tornaram imprescindíveis para a população. Essa mudança tão 

repentina acarreta na sociedade um sentimento de insegurança no sentido de 

perder o que foi por tanto tempo conservado. Seus valores e costumes 

tradicionais estão ameaçados em razão do novo modo de viver.  

Na crônica Para demolição, por exemplo, a autora narra a falência de 

prédios antigos, ou melhor, a morte dos velhos edifícios e a chegada dos novos  
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Prédios altos, velhos, com escritos velhos também, amarelados, em 
todos os andares, prédios vazios, portanto moribundos. Só faltam os 
operários com as suas terríveis ferramentas de coveiros para os tirar 
dali como a corpos a apodrecer que ameaçam os vivos com a sua 
presença. É necessário que morram de uma vez para outros 
nascerem. É necessário que aquele feio, desbotado, prédio que só os 
ratos habitam desapareça, para que um novo edifício comece a 
crescer, dia a dia a crescer com a força implacável da juventude. 
(CARVALHO, 11/04/1968, p. 3)  

 

Ela narra essa substituição, do prédio velho pelo edifício novo, com a 

angústia de quem conhece a imperdoável ordem da vida. Nascemos, 

crescemos e morremos. Nada pode alterar esse destino.  

Mesmo conhecendo o caminho a ser percorrido durante toda uma vida, 

a escritora mostra o quanto é dura esta realidade para todos nós. Os 

moribundos, aqueles que não possuem mais serventia na sociedade, devem 

ser substituídos pelos que nascem e crescem com a energia da juventude, 

renovando o ciclo da existência.  

Ao ser percebido como ultrapassado, desprovido de qualquer valor 

moderno, os prédios devem ser destruídos e refeitos, substituídos assim como 

os homens considerados velhos. Aqueles que insistem em permanecer são 

isolados da sociedade de modo a viverem à sua margem, até que o tempo se 

encarregue de suprimi-lo. 

Morrer, assim como perder, não são atos aceitos passivamente pelo 

homem que mesmo tendo consciência da dinâmica da vida angustia-se com 

qualquer forma de ausência. 

Captando de forma ímpar essa realidade, Maria Judite de Carvalho, em 

sua forma implacável de narrar, desnuda esse processo em sua crônica e 

apresenta subliminarmente em todo seu texto uma tensão, um desconforto 

daquele que tem a consciência da fugacidade da vida. 

Existe em sua crônica um ressentimento daquele que perde e percebe 

de forma passiva, mas incômoda, as frequentes mudanças ocorridas na 

moderna cidade de Lisboa. O conflito gerado pela ruptura de um modelo é o 

que alimenta a escrita juditiana.  

Em outra crônica, As novíssimas avenidas, ela trata do mesmo tema, 

relatando as transformações das avenidas de Lisboa que por terem 
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envelhecido estão sendo substituídas por novíssimas avenidas repletas de 

vidraças panorâmicas 

 

Já não são novas as Avenidas Novas. (...) 
A verdade é que envelheceram demasiado depressa e por isso 
mesmo mal — o que são normalmente cem anos para uma casa? — 
e ficaram de repente senis e a ameaçar ruína, até dos senhorios 
porque as rendas eram na verdade baratas. Então as indemnizações, 
as mudanças com uns contos na carteira, a demolição impiedosa. E a 
pouco e pouco surgiram no mesmo local, com o mesmo nome, as ou-
tras avenidas, as novíssimas, num grande aparato de vidraças quase 
panorâmicas e mármores cinzentos e rosados nas entradas.  E a da 
Republica, destruída-construída onde já quase não há prédios «desse 
tempo», é a mais novíssima de todas. (CARVALHO, 16/07/1968, p. 3) 

 

A autora narra a chegada de novíssimas avenidas em Lisboa num 

tempo em que os elementos da modernidade assolam as sociedades e a 

capital portuguesa, como não poderia ser diferente, sofre as consequências da 

modernização para se adequar ao novo tempo. A descrição da implantação de 

uma nova arquitetura para a cidade inclui elementos como mármores cinzentos 

e rosados, e vidraças panorâmicas que fazem parte da moderna estrutura da 

construção civil que chega a Lisboa. 

Novamente Maria Judite se refere a esta transformação urbana com a 

angústia daquele que vive em um ambiente de ruptura. As casas velhas, 

qualificadas como senis, pertencentes por muitos anos à paisagem da cidade, 

terão que ser substituídas por outras que melhor se adéquam ao modelo 

recente de estruturação. Esse processo de modernização da paisagem da 

cidade ocorre de forma rápida e impositiva obrigando a sociedade a conviver 

com o novo sem nem mesmo levar em conta seus valores tradicionais.  

O que se pode perceber é que essa mudança, na visão da autora, 

significa muito mais que uma substituição de objetos velhos por novos, mas 

uma perda daquilo que lhe era familiar, que possuía uma ligação afetuosa com 

a população e a cidade. Não se pode, ao certo, dizer que essas mudanças 

ocorrem para melhor ou pior, mas que existe um conflito entre a perda daquilo 

que parecia eterno com a chegada do novo. 

Na crônica História sem palavras, ela narra um passeio pela cidade 

demonstrando o dinamismo da vida moderna. Para isso, seu texto é objetivo, 

repleto de ações e pausas que mimetizam os acontecimentos do cotidiano e 
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nos dá a dimensão do quanto é conflituoso o comportamento da sociedade 

diante dos movimentos de rupturas. 

A escritora ironiza essa dinâmica moderna do impessoal e metódico que 

se instala na cidade de Lisboa. O cesto que apanha em uma loja para colocar 

os objetos de compra, por exemplo, é um cesto de metal, porque segundo a 

escritora estamos na era do metal, do impessoal e frio, condizente com os 

elementos da modernidade 

 

Desço a rua, entro no metropolitano, estendo á menina muda as 
moedas necessárias, aceito o rectangulozinho que ela me fornece em 
troca, desço a escada, espero, paciente, que se aproxime o olho 
mágico da carruagem subterrânea.  Ela chega, pára, parte. Lá dentro, 
o silêncio do mar encapelado, isto é, o de toda aquela ferragem 
barulhenta, som de não dizer nada. Na minha paragem saio, subo as 
escadas do formigueiro ou do túnel de toupeiras por onde andei. E 
sigo pela rua fora — outra rua -, entro numa loja. De cesto metálico 
na mão (estamos na era metal) escolho caixas, latas e latinhas, 
sacos. Tudo aquilo, é bonito, bem arranjado, atraente, higiénico, 
impessoal. (CARVALHO, 22/07/1971, p. 3) 

 

Escolhe na loja objetos como caixas, latas, sacos, latinhas que embora 

sejam bonitos e higiênicos, são objetos impessoais. Enfim, os elementos da 

modernidade presentes no cotidiano do povo português retratado por Maria 

Judite de Carvalho são descritos como objetos sem personalidade que são 

fabricados em larga escala, unificados, de forma a excluir a singularidade do 

pessoal, do regional, o que obviamente entra em conflito com os valores 

tradicionais arraigados na sociedade portuguesa. 

Dessa forma, as crônicas juditianas possuem sua importância por 

descreverem alguns aspectos das transformações ocorridas na cidade de 

Lisboa, no fim da década de 60 e início de 70, que em muito afetaram sua 

identidade. 

A peculiaridade da escrita de Maria Judite está no fato de que ao retratar 

o dia-a-dia do povo português, através da crônica, ela enfoca as mudanças de 

seu tempo e abre uma perspectiva para refletirmos sobre os impactos desse 

avanço, que como qualquer outra variação ocorrida no seio social, causa no 

indivíduo, no mínimo, um sentimento incômodo. 

Segundo Bornheim (1997) a tradição sempre é habitada pela vontade de 

se querer permanente, mas todas as vezes que se tenta eternizá-la surge uma 

crise que a irrompe. A transformação da arquitetura da cidade de Lisboa 
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constatada pela escritora é, portanto, um momento de rompimento da tradição 

com a chegada da modernidade. Esse ambiente de novidades que se impõe ao 

cotidiano português afeta a continuidade prevista pela sociedade e gera uma 

crise com a convivência de duas realidades, a moderna e a tradicional. 

 O novo, de fato, representa uma ameaça às regras já estabelecidas, 

conduz a certas alterações sem levar em conta as normas do passado, pré-

existentes, entretanto, faz-se necessário diante da dinâmica social. A ruptura, 

nesse caso, é o espaço natural em que se move o homem contemporâneo e é 

nele que apresenta suas formas e conceitos inovadores que de certa forma 

passam a conviver com o tradicional. 

Nesse sentido, verificamos que a modernidade representa uma ruptura 

com o passado sem que esse, necessariamente, tenha que deixar de existir. A 

chegada do novo origina uma crise social constatada pela escritora em que o 

indivíduo passa a conhecer novos valores que coabitam com os tradicionais e 

começam a conviver com essa dualidade que gera um sentimento de mau 

estar e angústia.  

A todo tempo Maria Judite demonstra a dinâmica do presente habitada 

por uma modernidade que torna a vida cada vez mais veloz, mais intensa no 

sentido de propiciar constantemente mudanças no cotidiano do indivíduo.  

Na crônica O elogio da sedentariedade, ela narra sua percepção do 

quanto os acontecimentos da atualidade se dão de forma rápida, sem que 

possamos ao menos refletir sobre cada ato do presente 

 

O dia de hoje não existe. Há ontem e amanhã. Hoje, agora, é uma 
simples paragem na fronteira para verificação de passaportes. 
Estávamos parados e já não. Não nos é possível tocar o passado 
mesmo ao de leve, por mais que estendamos os braços ou apuremos 
a memória. O invisível comboio já nos leva. (CARVALHO, 
22/01/1970, p. 3) 

 

O invisível comboio da modernidade leva a todos rapidamente para o 

amanhã sem se conseguir tocar no passado ou na memória, pois as mudanças 

ocorrem a todo instante, de forma dinâmica e veloz. As perspectivas são 

alteradas por novos conceitos, muitas vezes, inesperados, como o fato do 

homem, em 1968, almejar chegar à Lua. 

Não há ruptura maior em uma tradição de que a perspectiva de se poder 

habitar em outro local do planeta, de se visitar um asteroide. As especulações 
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do homem sobre a possibilidade de se chegar à lua, entre os anos de 1968 e 

1969, mudou muitos paradigmas e trouxe um novo panorama ao mundo.  

Diante desse fato, relatado exaustivamente pelos jornais da época, 

Maria Judite se apodera do tema sublinhando a perda da poeticidade da lua, de 

seu mistério, que por muito tempo serviu de inspiração para muitos namorados 

e que passará a ser um lugar como a Terra, dominado pelo homem. Na crônica 

Os poetas e a lua, afirma que antes da possibilidade de se apoderar da lua, o 

homem olhava para o céu e fazia poesia com sua imagem completamente 

inacessível e extremamente romântica 

 

Os portugueses foram durante longo tempo os platónicos 
namorados da lua. Olhavam o «astro saudoso» que se debruçava do 
último andar do céu, amavam-no mais ou menos literariamente e iam 
fazendo os seus versos à «alabastrina lâmpada», à «lua 
resplandecente», à «lua radiosa e vagabunda», e, até, mais perto de 
nós no tempo, falavam da tal «lua que (dizem os ingleses) é verde». 

(...) 
Mal ela sabia como era feliz no tempo em que se limitava a 

envolver os poetas portugueses nos seus véus de luar, e era a 
inacessível. (CARVALHO, 06/02/1968, p. 03) 

 

A escritora revela que até a lua era mais feliz no tempo em que era 

apenas admirada pelos poetas. Agora com a ameaça dos astronautas 

pousarem em sua superfície sua figura tornou-se menos inspiradora, perdendo 

seu mistério.  

É possível perceber no texto uma nostalgia, uma saudade de um 

passado que não irá mais ser repetido em razão da desmistificação da lua. A 

escritora tem consciência de que alguns mitos ao serem desnudados perdem 

seu significado demonstrando através do texto uma tensão originada da 

mudança de valores enraizados na sociedade. 

A fotografia por ela extraída do cotidiano moderno demonstra a todo 

tempo o conflito entre conceitos que se instalam na sociedade e aqueles que 

possuem uma certa tradição. A convivência entre ambos nem sempre é 

pacífica de modo a propiciar uma crise que se vive no presente. 

Na crônica A terra, um asteróide ela narra a mudança de perspectiva do 

povo português em relação à dimensão do mundo. Para ela esse mundo 

encolheu. Como exemplo mostra a repercussão do que se ouvia falar da guerra 

do Vietnã em Portugal. Nem todo mundo sabia onde ficava o país, a notícia era 
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um tanto quanto vaga e quando comentavam que era no Oriente as pessoas se 

perguntavam o que elas tinham haver com o fato, já que o lugar era muito 

distante deles.  

Entretanto, as coisas agora parecem ligadas umas as outras, um país ao 

outro, as pessoas às outras, independentemente da distância que há entre 

elas. Através do avião, por exemplo, atravessa-se o mundo rapidamente. Se, 

de repente, surge uma peste em um país ela pode se espalhar para outro em 

razão do deslocamento maciço e veloz das pessoas. Para ela não existem 

mais fronteiras ou grandes distâncias nesse mundo 

 

«Quando seguimos sempre em frente, não podemos ir 
longe», dizia o princepezinho de Saint-Exupéry. Mas o princepezinho 
morava no astéroïde B 612 e bastava--lhe recuar um pouco a cadeira 
para ver o pôr do Sol todas as vezes que o desejasse. A Terra, 
porém, é um grande planeta; nós, pelo  menos,  vêmo-la assim, vimo-
la assim até há pouco tempo. Lembro-me da época em que os jornais 
falavam das constantes guerras na China. Mas a China ficava longe 
como tudo e os números astronómicos de mortos nunca nos 
impressionaram grandemente. 
(...) E então o medo. E logo depois a descoberta de que a Terra não é 
tão grande como isso, de que não podemos desinteressar-nos deste 
ou daquele país, deste ou daquele problema, só porque ele existe ou 
acontece longe de nós. O mundo é subitamente pequeno, encolheu, 
verificamos perturbados. É quase o asteróide de Saint-Exupéry. E o 
Vietnam, e a Rodésia, e Cuba e os Estados Unidos e o Japão dizem-
nos afinal respeito. A todos nós. (CARVALHO, 09/04/1968, p. 03) 

   

A terra já não é mais tão grande quanto parecia e nós estamos cada vez 

mais próximos uns dos outros, segundo a escritora. Percebe-se que essa é 

apenas mais uma mudança detectada na sociedade lisboeta e retratada pela 

escritora de forma crítica.  

Bornheim (1997) teoriza sobre a dificuldade de uma sociedade em 

conviver com a ruptura, em aceitá-la, pois no momento em que se cristaliza a 

existência de um conceito no seio social, essa opinião passa a ser absoluta e 

inquestionável o que a reverte de uma garantia indubitável e a mantém viva em 

seu ideal e com os que dela compartilharam. Daí o enorme obstáculo a ser 

vencido por aqueles que compartilham dos conceitos e normas tradicionais. 

Na crônica uma garrafa de whisky ela relata um grande acontecimento 

do presente, a venda de uma garrafa de whisky. Entretanto, não se tratava de 

uma simples venda, é que o whisky tinha duzentos e cinquenta anos de idade, 

poderia até ser o mais antigo do mundo, e foi recebido pela família do dono 
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através de um príncipe imperial japonês como presente e, na época, já contava 

com cento e cinquenta anos.  

 

O japonês senhor Katagami, pelos vistos necessitado de fazer 
dinheiro, decidiu vender uma recordação de família. Esta recordação 
era uma garrafa de whisky, decerto a mais velha do mundo porque 
contava — conta, decerto — duzentos e cinquenta anos de idade. Um 
avô da mulher do senhor Katagami tê-la-ia recebido de presente das 
mãos do príncipe imperial Kitahirawa, a quem por sua vez ela fora 
oferecida, já com a bonita idade de cento e cinquenta e dois anos, por 
súbditos japoneses recém-chegados de Inglaterra. Mas o que 
interessa em toda esta história é que o preço pedido foi nada mais 
nada menos do que quinze mil dólares, isto, é, quatrocentos e vinte 
contos na nossa moeda. (CARVALHO, 12/03/1969, p. 3) 

 

O que intrigou a escritora foi o fato de que a bebida poderia não estar 

mais apta para ser consumida, em razão do tempo, e mesmo assim alguém a 

comprou. Comprou por que motivo? Questiona-se. Apenas deduz que quem 

comprou jamais poderá abrir a garrafa, pois se o fizesse perderia aquele 

tesouro alcançado, colocaria fim no seu sonho de grandeza que era possuir 

uma garrafa de whisky de duzentos e cinquenta anos que pertenceu a um 

príncipe japonês há séculos.  

A crônica reflete a ironia da escritora que demonstra a fragilidade de 

certos valores mantidos por uma sociedade. Comprar uma bebida que não irá 

ser consumida é um ato um tanto ilógico, mas que se mantém por sua 

representatividade, pela simbologia do possuir, do ter, de se diferenciar dos 

demais em razão da singularidade do objeto que dispõe. 

Nesse caso o passado, a conservação de um objeto antigo, só é 

mantido em razão dos valores atuais que prezam pelas aparências de quem 

deseja ter uma posição de destaque na sociedade. 

Outro exemplo encontramos na crônica Os pianos em que Maria Judite 

relata um costume antigo, a permanência de pianos familiares no centro das 

casas, ocupando grande espaço, para que as meninas prendadas ou não, da 

época, pudessem se apresentar para as visitas. Manter um piano em casa 

significava status social 

 

Dantes as meninas prendadas (francês, piano e lavores — um 
pouco de aguarela por vezes), sentavam-se muito direitas — a 
posição correcta era essencial —, e tocavam. As pálidas heroínas de 
Camilo, a própria Amèliazinha (que não sabia francês, era só muito 
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relativamente prendada), tocavam piano. A Amèliazinha então era um 
encanto na Chiquita. Não que as meninas fossem pianistas, longe 
disso, não é pianista quem quer nem quem a tal é obrigado pelas 
circunstâncias. O certo é que tocavam, enfim, arranhavam umas 
coisas, diziam modestamente embora com propriedade. Em suma, 
desafinavam que era um regalo.       

Todas as famílias de um certo nível social ou simplesmente 
monetário ou até pessoas que desejavam aparentar mais do que 
eram — sempre as houve —, tinham piano, e claro que ninguém ia 
ter piano sem haver em casa alguém que tocasse quando vinham 
visitas. (CARVALHO, 04/02/1969, p. 3) 

 

Maria Judite trata com desprezo alguns costumes que permanecem na 

sociedade sem um significado mais profundo. Nesse caso, percebe que o 

indivíduo se prende a uma tradição apenas por esta ter sido replicada há 

muitos anos, sem refletir sobre o motivo da sua existência. 

A permanência de uma tradição se faz de forma tão natural na 

sociedade que na maior parte das vezes não se analisa o sentido de ter se 

mantido por tanto tempo. 

Para Bornheim (1997), esse fato é explicado por ser a tradição um 

conjunto de valores dentre os quais estamos inseridos e na maioria das vezes 

nem percebemos sua forte influência em nossos atos. Cada cultura apresenta 

características diferenciadas que só podem ser explicadas através de um 

conhecimento profundo das suas tradições e das rupturas ocorridas ao longo 

dos tempos. Esses aspectos formam uma totalidade do comportamento 

humano que é replicado durante várias gerações e que determinam o 

comportamento e opinião de cada indivíduo dessa sociedade 

 

A tradição pode, assim, ser compreendida como o conjunto dos 
valores dentro dos quais estamos estabelecidos; não se trata apenas 
das formas do conhecimento ou das opiniões que temos, mas 
também da totalidade do comportamento humano, que só se deixa 
elucidar a partir do conjunto de valores constitutivos de uma 
determinada sociedade (BORNHEIM, 1997, p. 20) 

 

Ao longo da vida, absorvemos diversos valores que, embora não 

percebamos, estão incutidos em nossa sociedade há muitos anos e 

apresentam um motivo para se manterem assim. Entretanto, a presença de 

qualquer ruptura, a ameaça de qualquer transformação, seja ela para melhor 

ou pior, gera um sentimento inevitável de perda, de desilusão em relação ao 

referencial que se manteve por tanto tempo. E é através desse sentimento 
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conflituoso que Maria Judite retrata a cultura portuguesa que naquele momento 

sofre algumas transições. 

Na crônica A pateada, por exemplo, ela descreve o desaparecimento de 

uma antiga tradição portuguesa de se comportar com indignação, em público, 

diante de um acontecimento desagradável 

 

Há dias vi e ouvi uma pateada das antigas. Não venho falar 
mal da dita porque acho que é uma coisa normal, e, se uma pessoa 
paga o seu bilhete, gosta e aplaude, também pode pagar o seu 
bilhete, não gostar e patear. 

Entre nós a pateada tem tradição. A certa altura, porém, 
deixou de acontecer, e as pessoas aplaudiam com entusiasmo, com 
delicadeza ou por mimetismo. Aplaudiam e vinham cá para fora dizer 
bem ou dizer assim assim. Às vezes até diziam mal. (CARVALHO, 
02/05/1969, p. 3) 

 

Patear, portanto, ato de bater os pés para mostrar desaprovação de 

algo, foi durante um tempo visto como uma tradição portuguesa. Entretanto, ela 

deixou de ser usada pela sociedade. Ao assistir um espetáculo, seja ele de boa 

qualidade ou não, concordando com os conceitos transmitidos ou não, o 

público português passou a sempre aplaudir e nunca patear.  

A escritora não descreve como isso exatamente aconteceu, não precisa 

a data da mudança, pois é impossível sabermos exatamente quando um 

comportamento social muda, quando um valor social se transforma ou 

desaparece da sociedade. O que pode ser percebido, como faz a escritora, é 

que uma tradição não é mais replicada e que a mudança já ocorreu. O 

momento de transição entre os dois comportamentos é vivido pela sociedade 

em um momento de conflito que não se pode precisar.   

Maria Judite aponta na crônica Brinquedos de rua mais um costume que 

deixou de ser repetido pelas crianças lisboetas ao longo dos anos, a 

brincadeira com bolhas de sabão, um desses brinquedos baratos que faziam 

parte da paisagem portuguesa 

 

E há alguns anos, na Primavera, as bolas de sabão 
remoçadas. Eram leves como flores e tombavam às vezes sobre nós, 
quando passávamos, tocando-nos no rosto, estalando ao contacto 
com a nossa pele. Ainda não as vi este ano. Terão passado de 
moda? É possível, tudo tem o seu tempo, mesmo os brinquedos 
pobres. Mas sinto pena. Porque estas bolas de sabão já faziam parte 
de Lisboa e eram frágeis mensageiras do bom tempo. (CARVALHO, 
02/07/1968, p. 3) 
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Maria Judite apresenta essa mudança social com um imenso censo 

crítico ao revelar que alguns dos costumes foram desaparecendo por não se 

enquadrarem ao novo modelo de vida que se apresentava à sociedade 

lisboeta. Os brinquedos qualificados por ela como de pobres não são mais da 

moda, não circulam pelas ruas como antes, pois não condiz com o retrato da 

sociedade moderna que ressalta o poder de compra, a capacidade de cada um 

de adquirir um número maior de brinquedos. 

A mudança, portanto, da perspectiva do indivíduo em relação a seus 

valores fez com que a paisagem de Lisboa se modificasse, por exemplo, com a 

ausência das brincadeiras de bolinhas de sabão que pertenciam ao cenário 

português. A percepção da mudança é a causa da tensão envolvida na crônica. 

Para Bornheim (1997) as tradições populares, por exemplo, 

consideradas na perspectiva de sua origem, possuem uma riqueza que está no 

fato de replicarem um passado de forma mimética, com o mínimo possível de 

mudanças para ser apresentado à sociedade tal qual como foi criado por seus 

antepassados e daí exaltar os conceitos e valores da tradição, como é o caso 

do brinquedo citado. 

Maria Judite apresenta uma dessas tradições portuguesas na crônica As 

marchas. As marchas são uma das mais populares e antigas tradições de 

Lisboa que ao serem retratadas em sua crônica deixam transparecer um tom 

de ironia em relação ao acontecimento 

 

Apetecia-me falar de Lisboa mas não falo. Ê que vi as marchas. E 
confesso que as vi pela primeira vez, embora as tenha ouvido com 
frequência, em rádios vizinhos durante muitos e variados meses de 
Junho. 
(...) 
Depois, é um perigo e tanto isto da poesia (é um modo de dizer) obri-
gada a mote, sobretudo quando o mote é sempre o mesmo há um ror 
de anos. (CARVALHO, 17/06/1969, p. 3) 

 

Essa é uma tradição popular que se repete há anos na cidade de Lisboa 

para exaltar as características do povo português. Essa expressão cultural 

possui a riqueza de exaltar movimentos populares que se repetem com intuito 

de manter, no presente, traços do passado. A autora ao descrever as marchas 

aplica a ela um tom de ironia que reflete sobre o comportamento de sua época 
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em que as coisas estão em constante transformação e conflitam com as 

tradições. 

Maria Judite ao representar o cotidiano português em suas crônicas 

enfoca as rápidas mudanças sociais levando em consideração não só as 

mudanças estruturais percebidas em sua cidade, como a mudança das 

avenidas, dos prédios, das casas, mas também narra a transformação de 

conceitos, que juntamente com as demais peculiaridades da modernidade, vão 

se instalando entre os homens. 

Podemos facilmente verificar em suas crônicas que um dos conceitos 

que mais sofreu alterações em sua época foi o do tempo. Para se adaptar às 

necessidades atuais da modernidade mostrou-se mais dinâmico e compacto 

alterando o ritmo de vida de toda uma sociedade, como veremos adiante. 

 

4.2 A REPRESENTAÇÃO DO TEMPO NA MODERNIDADE 

 

A forma de medir o tempo usada nos dias de hoje nem sempre possuiu 

um valor simbólico tão preciso. Os homens buscaram, ao longo de sua 

evolução, uma forma de mensurar o tempo e fazer dele uma referência 

universal com a qual todos pudessem igualmente medir as variações de 

presente, passado e futuro; dos anos, meses e dias; das horas, minutos e 

segundos. 

Como afirma Elias(1998), em seu estudo Sobre o tempo , uma das 

formas encontradas pelo homem para definir o tempo foi a organização de um 

calendário que representasse os mecanismos físicos e refletisse necessidades 

sociais, o que não seria uma tarefa fácil. Foram necessários milhares de anos 

para que a sociedade aprendesse a organizar seu calendário e colocá-lo em 

prática sem que houvesse divergência.  

A síntese do calendário é uma das formas de se exemplificar a 

adequação do homem às mudanças ocorridas na natureza, pois a idéia de 

tempo é, antes de tudo, uma representação das variações sofridas pela 

natureza. Da mesma forma que esta se modifica ao longo do tempo, o homem 

também sofre transformações que ocorrem independente de sua vontade; são 

as mudanças físicas. 
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A inserção do tempo sistematizado na história implicou a percepção 

humana de sua irreversibilidade. Como analisa Elias (1998), a sucessão 

irreversível dos anos representa, à maneira simbólica, a sequência não mutável 

dos acontecimentos, tanto naturais quanto sociais. O indivíduo consegue, com 

maior clareza, ter a percepção de que com o decorrer dos anos seu corpo irá 

sofrer as marcas do envelhecimento. As mudanças físicas proporcionadas pelo 

tempo ocorreram desde sempre, mas a capacidade do homem de medi-la de 

forma tão precisa tornou esse processo ainda mais pungente. 

Os relógios exercem nas sociedades modernas as mesmas funções que 

os fenômenos naturais: o de orientação para os homens, inseridos numa 

sucessão de processos sociais e físicos. Físicos, em razão de sofrerem 

mudanças biológicas, recorrentes e irreversíveis. Sociais, por representarem 

para toda uma coletividade um mesmo valor simbólico. 

Em nossa sociedade, somos obrigados a inserir todo e qualquer 

acontecimento no curso do tempo. O relógio, através de seu valor numérico, 

transmite-nos uma mensagem que indica a que horas acontecerá uma reunião, 

a que horas teremos que trabalhar, a que horas cumpriremos um compromisso 

ou iremos dormir. O tempo cronometrado é utilizado por todos os membros das 

sociedades modernas com uma intensidade cada vez maior, pois necessitamos 

cada vez mais de instrumentos de regulação e sensibilização do tempo. 

Da mesma forma que o tempo sistematizado pelo homem tornou-se 

instrumento obrigatório, também assumiu, sob o aspecto social, a função 

reguladora, coercitiva, das ações e valores impostos aos indivíduos da 

modernidade. Conforme Elias (1998) nessas sociedades, o tempo exerce de 

fora para dentro, sob forma dos relógios, calendários e outras tabelas de 

horários, uma coerção que se presta eminentemente para suscitar o 

desenvolvimento de uma autodisciplina nos indivíduos.  

O tempo social impõe a cada um a necessidade de agir conforme as 

determinações coletivas convencionadas, interferindo nas ações individuais. 

Para cada ano, mês, para cada período, a sociedade imprime um valor cultural 

que reflete uma forma coerciva de impor a cada indivíduo um determinado 

comportamento. Os valores culturais são relacionados ao tempo, na medida 

em que são convencionadas, por exemplo, datas comemorativas. O Natal é um 

dos períodos mais expressivos e festejados no Ocidente e possui uma 
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ideologia que vai muito além do aspecto religioso proposto inicialmente, 

imprimindo em cada indivíduo a necessidade de adequar suas ações àquele 

momento. 

Com o advento da modernidade o valor social do tempo tornou-se cada 

vez mais importante sendo transformado em um instrumento de regulação 

entre os indivíduos, o que gerou uma alteração na dinâmica social como 

demonstra Maria Judite de Carvalho em suas crônicas. Ocorreu uma 

transformação de valor social do tempo, visto na modernidade como recurso 

escasso, que passou a conviver com a percepção já existente, de que há 

tempo para tudo, o que originou um descompasso, um desequilíbrio no 

cotidiano das pessoas que apresentavam, ao mesmo tempo, característica dos 

das duas concepções.  

Na crônica Os passeios não são para passear, por exemplo, ela 

descreve uma situação em que alguns costumes estão sendo modificados em 

razão da nova percepção do tempo.  

A escritora descreve nessa crônica como os indivíduos se comportam ao 

andarem nas calçadas de Lisboa, de como seu ritmo é frenético, e apressado 

diante de um tempo que passa cada vez mais rápido, o que contrasta com a 

ideia conceitual do que seria um passeio.  

O passeio foi feito para passear, segundo a escritora, para cada um 

caminhar lentamente, ao acaso, sem preocupação, mas ele foi construído num 

tempo em que as horas dos dias eram mais longas e que havia menos gente. 

Agora, as pessoas se atropelam nas calçadas, andam com muita pressa e 

determinação para chegarem a algum lugar  

 

E deviam ser, o nome o diz. Nada mais agradável do que 
caminhar lentamente, ao acaso, sem ir para, sem vir de. Deixar-mo-
nos ir, pararmos de vez em quando a olhar para uma montra, a 
observar um objecto gracioso, um tecido bonito. Fazer cálculos. Ora 
vejamos...  Duzentos e quarenta vezes três... Não, não posso, 
adiante irmos andando sem apressar o passo. Voltar atrás às vezes. 
Refazer a conta. Encontrar duas mulheres que conversam, ouvir de 
passagem três ou quatro frases à lonesco, em que não se diz nada 
mas em que se gastam paIavras e palavras e palavras. Depois 
continuar um caminho sem objectivo concreto. 
Mas não, já não pode ser assim. Porque os passeios já não são para 
passear. Onde isso vai! (CARVALHO, 11/05/1968, p. 3) 
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Ainda há nesse mesmo passeio quem prefira andar lentamente, 

passeando, prestando atenção em pequenos detalhes, caminhando pelas 

calçadas para vagarosamente aproveitar seu dia. Mas eles são minoria no 

tempo da modernidade, contrastam com o ritmo acelerado daqueles que tem 

sempre um compromisso e precisam estar num certo local em determinada 

hora pré-estabelecida. 

O tempo, na verdade, parece ter encurtado nessa vida moderna e, por 

essa razão, a sociedade ganha uma nova dinâmica que reflete em seu 

comportamento e ao mesmo tempo conflita com a ideia do tempo extenso do 

passado. Segundo Elias (1998, p.11) a modernidade trouxe um enorme 

sentimento de pressão do tempo sobre nosso cotidiano o que nos obrigou a 

estabelecer em nossas vidas relações cada vez mais exatas com os relógios.  

Maria Judite demonstra essa modificação da percepção do tempo em 

várias de suas crônicas. Em As suaves ela afirma que a certa altura a mulher 

deixou de ter tempo. A mulher teve sua vida invadida por atividades 

relacionadas aos tempos modernos e precisava se encaixar nos padrões novos 

realizando um infinito número de tarefas como cuidar do jantar, trabalhar, dar 

atenção aos filhos e ao marido, para se sentir inserida nesse contexto atual 

 
(...) precisamente na altura em que a mulher deixou de ter tempo, em 
que trabalha em casa e no emprego, em que as empregadas 
domésticas se tornam raras, em que  ela, a  mulher, começa  e  não é 
sem tempo — a interessar-se por outros problemas, que, até há 
pouco, eram do domínio masculino. Corre de um lado para o outro, 
chega cansada, tem de cuidar da casa, de fazer o jantar, de dar 
atenção ao marido, de ajudar os filhos. Queria ler. Mas quando? 
Acaba por cair exausta e rendida diante da televisão. (CARVALHO, 
20/01/1972, p. 03) 

 

As diversas atividades do cotidiano deveriam ser realizadas em número 

de tempo muito pequeno em que a mulher se sentia exprimida pelas suas 

obrigações diárias e não encontrava espaço para o lazer ou descanso. A 

sensação de aceleração do tempo é cada vez mais frequente entre aqueles 

que vivem na modernidade. 

O que mudou, portanto, é que os indivíduos não tinham que fazer 

qualquer coisa imposta pelo tempo, mas sim conforme suas consciências, o 

que, na modernidade não é admissível, pois prevalece a dinâmica social 

comandada pelo tempo do relógio e do calendário. 
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Dessa forma, as tarefas cotidianas passaram a ser norteadas pelo 

tempo exprimido da modernidade que não permite o descanso, exercendo uma 

ação coercitiva tão forte sobre os indivíduos, uma disciplina tão rigorosa em 

relação ao tempo, que passou a fazer parte da natureza humana. Sob essa 

perspectiva da rapidez do tempo, Maria Judite percebeu na sociedade 

mudanças complexas que alteraram as normas sociais. 

Em sua crônica O mundo rejuvenescido retrata o comportamento das 

pessoas que possuem ―uma pressa doida de viver‖ e, especificamente os 

ingleses que anteciparam a maioridade em suas leis em razão desse 

aceleramento mundial 

 

O mundo está cada vez mais novo, as pessoas têm uma 
pressa doida de viver e os ingleses vão ser maiores aos dezoito  
anos. Está certo. Os jovens quiseram mostrar aos adultos que já 
trabalham como gente grande, que, apesar de ainda estudarem, já 
têm as suas ideias e pensam por si. E, se muitas vezes não pensam 
«bem» segundo o critério dos adultos, se limitas das ideias deles se 
perdem à superfície, nos cabelos compridos e nos trajos exóticos,   
outras  vezes o caminho que escolhem  é um bom caminho. 
(CARVALHO, 22/03/1969, p. 03) 

 

A ideia de que a vida passa muito rápido, interfere, como demonstra a 

escritora, até mesmo nas normas sociais. Os jovens ingleses irão se tornar 

maiores aos dezoito anos porque já conseguem absorver as atividades dos 

adultos. Cada vez mais a dinâmica da vida antecipa as responsabilidades de 

cada indivíduo. 

Entretanto, percebe-se que essa mudança não ocorreu de forma rápida 

e pacífica, ao menos em Portugal, pois Maria Judite retrata em suas crônicas 

conflitos entre aqueles que permanecem com a percepção de que se deve 

viver com tranquilidade, com serenidade para aproveitar cada momento, como 

é o caso dos personagens da crônica Chofeurs de domingo e aqueles que 

estão absorvidos pela correria do cotidiano moderno. Os chofeurs são 

condutores que aos domingos buscam apreciar as paisagens, que saem à 

passeio e não para uma competição, fazem curvas lentamente e não olham 

para o relógio, pois o tempo é todo deles 

  

Há quem não goste deles, principalmente os outros condutores, os de 
todos os dias, os que conhecem bem o carro que guiam, as estradas 
que percorrem, a paisagem.  À paisagem conhecem-na mesmo tão 
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bem que já não a veem, e para eles, passar ali, naquela estrada, 
naquela terra, naquela serra, porque não? —, é o mesmo que subir 
ou descer a Avenida.  De resto, andam depressa, têm sempre onde 
estar às tantas horas, vivem em trânsito. Olham, sim, de vez em 
quando, mas para o relógio, e aceleram imediatamente porque vão 
sempre atrasados. 
São encantadores, os «chauffeurs» de domingo. Eu, pelo menos, 
acho-os um encanto. Que não sabem guiar, há quem diga. Que 
transtornam o trânsito. Que são um perigo público. Que há muitos 
desastres porque eles andam demasiado devagar (não será porque 
os outros andem demasiado depressa?), porque se atrapalham, 
porque vão distraídos. (CARVALHO, 07/04/1968, p. 03) 

 

Ainda existem aqueles que preferem viver lentamente, que encontram 

na serenidade uma harmonia e são capazes de cumprir suas atividades diárias 

sem pressa. Mas eles são poucos, são aqueles vistos como retrógrados que 

ainda não se adaptaram ao tempo acelerado da modernidade. A convivência 

entre eles é bastante conflituosa, como se vê na crônica, pois as duas 

concepções de tempo não são passíveis de serem conciliadas. Um 

comportamento embate diretamente com o outro de forma que percebemos a 

angústia de quem vive sob o domínio desses dois conceitos opostos entre si. 

Mais uma vez a escritora descreve o momento de transformação vivido 

pela sociedade portuguesa em razão da inserção dos elementos da 

modernidade que, de certa forma, opõem-se aos modelos já existentes. Esse 

conflito retratado nas crônicas e vivido pela sociedade portuguesa irá gerar, 

como veremos no capítulo seguinte, um sentimento de instabilidade em razão 

da perda de um referencial, de incômodo em decorrência das transformações 

sociais que não são fáceis de serem aceitas. 

 

4.3 MEMÓRIA E ESQUECIMENTO 

 
O que chamamos de ―tempo‖ significa, antes de mais nada, um quadro 

de referência do qual nos servimos para pautar nossos atos, em meio a uma 

sequência contínua de mudanças, ou então para comparar uma certa fase, 

num dado fluxo de acontecimentos, com fases pertencentes a outros fluxos, ou 

ainda para muitas outras coisas.  

 Essa sequência de acontecimentos, conforme Elias (1998), ganha 

dimensão a partir da comparação do acontecimento ocorrido no presente com 

o passado ou o futuro. Só podemos mensurar um acontecimento quando existe 
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um ponto de referência, ou seja, quando o indivíduo, ao longo de sua história, 

adquire experiências. 

Segundo o autor, o comportamento de cada indivíduo é desencadeado 

em razão da sua carga de conhecimento adquirida ao longo da vida. Por 

exemplo: a reação de uma pessoa em relação a um objeto é diferente quando 

este é visto pela primeira e quando é visto pela segunda vez. As reações não 

são as mesmas, pois o aspecto da novidade deixa de existir e aquele 

instrumento passa a fazer parte do mundo da pessoa, correspondendo a um 

determinado conceito. 

É através de experiências individuais que cada um rege seu 

comportamento. É a partir do tempo vivido que podemos verificar quanto 

nossas ações do presente sofrem influências do passado. 

Dessa forma, podemos entender a importância da memória no contexto 

social, pois seu funcionamento determina em grande parte o tipo de cultura em 

que o indivíduo está inserido. Sem a lembrança do que foi vivido, sem a 

memória, não seria possível essa confrontação entre presente e passado. 

A memória do grupo tende a assegurar a coerência de cada indivíduo 

dentro dessa coletividade, ordena sua existência permitindo uma conexão entre 

os fatos do presente e os acontecimentos do passado, mantendo a vida em 

uma dinâmica lógica no contexto social. A memória cria uma história e 

proporciona a continuidade de comportamento social. 

Ao analisar as narrativas da modernidade, Benjamim (1975) afirma que 

a memória sofre uma imensa desvalorização com o advento do romance e 

principalmente da narrativa de informação que exclui o aconselhamento, a 

experiência e sabedoria daqueles que transmitiam suas histórias oralmente 

para seu povo, como forma de norteá-los. Essa capacidade de ouvir e 

transmitir histórias foi substituída pela necessidade da informação 

momentânea, que adequada ao mecanismo moderno, aprecia apenas os fatos 

e a possibilidade de sua verificação imediata.  

Essa narrativa, entretanto, é pobre, pois é reduzida ao momento em que 

é nova, sua importância está atrelada ao instante da novidade que ao 

desaparecer se esvai com seu significado. Dessa forma, a sociedade passa a 

valorizar muito mais o presente que o passado revestido de tradições e 

aconselhamentos. Assim, vive-se intensamente o presente, atrela-se a ele sem 
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perda de tempo, comprometendo-se com o instante que, após ser consumido 

não é mais guardado na memória. 

Tanto o conceito de esquecimento quanto o da memória convivem nas 

sociedades de forma a percebermos que existe uma espécie de seleção que 

determina qual fato será lembrado e qual será esquecido. É o que nos 

esclarece Zumthor (1997). 

Para ele o que ocorre é uma tendência dominante das sociedades em 

aderir memorialmente a formas de pensamentos, de sensibilidade, de ação e 

de discurso, não porque se encontram à disposição da mente apenas, mas 

pelos valores que carrega.  

Dessa forma, nem todo fato anterior é rememorado pela sociedade, ele 

apenas é retomado no presente quando traz consigo uma simbologia, quando 

possui representatividade no seio social. Esse fato que está encoberto de 

valores e é transmitido de geração em geração é o que, nesse contexto, 

denominamos tradição – conforme definiu Bornheim (1997), citado 

anteriormente. 

A memória coletiva tende a aprisionar os instantes revestidos de 

significado como forma de manter determinados valores que julgam ser de 

grande importância para a sociedade. Para isso, necessário se faz também o 

esquecimento de alguns acontecimentos de menor valor social 

 

Nossas culturas só se lembram esquecendo, mantêm-se 
rejeitando uma parte do que elas acumularam de experiência, no dia-
a-dia. A seleção drena assim, duplamente, o que ela criva. Ela 
desconecta, corta o contato imediato que temos com nossa história 
no momento em que vivemos. Ela nos afasta daí a pouco, permitindo 
que se crie perspectiva (mesmo míope) ao tempo em que se instaura 
uma espécie de repouso paradoxal. (...) Permanece uma tendência 
dominante: a comunidade adere memorialmente a formas de 
pensamento, de sensibilidade, de ação e de discurso graças às quais 
ela ―funciona‖, não somente porque ela os tem à disposição, mas por 
causa dos valores de que elas são carregadas. (ZUMTHOR, 1997, p. 
14) 

 

Maria Judite de Carvalho, em alguns de seus contos, demonstra a 

tendência de se manter uma tradição em razão do valor intrínseco nela contido. 

No conto Estilos de vida ela trata da presença de novos europeus na velha 

Europa. Essa nova categoria de pessoas modernas, alegres, dinâmicas, 
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elegantes, cheias de predicado que escolheram morar na Europa velha por ser 

esta a parte do mundo mais civilizada e mais culta   

 

Mas adiante. Há também (e estes vèm de longe, encontrei-os 
pela primeira vez em França, isto é, em magazines franceses e em 
página inteira a quatro cores, salvo erro junto a uma bomba de 
gasolina) os novos europeus São jovens, modernos, alegres, 
dinâmicos, elegantes, até são belos, um autêntico exagero de 
predicados. Meu Deus, o que muitas pessoas fariam para serem 
consideradas novos europeus. É que tem uma destas categorias! Já 
não se é habitante de um país, isso todos o são, mas de uma parte 
do mundo, a mais civilizada, a mais culta, a velha Europa, enfim. 
(CARVALHO, 17/06/1971, p. 03) 

 

Ela apresenta nessa crônica a necessidade das pessoas modernas de 

viverem na velha Europa em razão da simbologia que o continente traz, de 

grande cultura e civilização. Um novo europeu na velha Europa é ―uma espécie 

de jovem a morar em velho palácio com séculos e séculos de História‖. Parece 

que, só o fato destas jovens pessoas morarem ali, serão consideradas pessoas 

igualmente cultas e civilizadas. 

Conveniente se faz, nesse caso, manter o conceito tradicional do 

continente para que seus novos moradores possam desfrutar dos valores 

contidos no velho mundo.                                                                                                                             

Em seus estudos Zumthor (1997) afirma que na cultura da Idade Média, 

assim como nas demais, entre os séculos XVI e XVII, a sociedade europeia 

teve um cuidado de guardar em memória perpétua, de forma obcecada uma 

imagem idealizada. Uma perpetuação de narrativa da vitória restaurando um 

mundo de esplendor 

 
A sociedade europeia, até o final do século XVI, se não no século 
XVII, parece obcecada pelo cuidado de guardar em ―perpétua 
memória‖ o que funda sua comunidade e do qual ela cultiva uma 
imagem idealizada, dotada de um poder de convicção quase 
ilimitado: poder proporcional à pureza da ideia, a seu desprendimento 
de toda tolerância em relação ao compromisso, à adulteração daquilo 
que, um dia caiu no tempo concreto. (ZUMTHOR, 1997, p. 20) 

 
 
Nesse sentido é possível perceber por intermédio das crônicas juditianas 

que a sociedade portuguesa, através de sua seleção memorial, permanece 

apegada ao seu passado glorioso, de suas aventuras marítimas que 
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culminaram na hegemonia lusitana, no século XVI que foram enaltecidas por 

Luís de Camões em Os Lusíadas. 

Esse passado glorioso do país é o que existe de mais importante na sua 

memória, que deve ser preservado e lembrado por todos os portugueses ao 

longo dos séculos para que sua nação não esqueça o quanto foi importante 

para o desenvolvimento do mundo.  

A partir dessa característica podemos perceber o quanto os portugueses 

sublinham suas tradições e se empenham em mantê-las por tanto tempo. Esse 

comportamento se traduz numa necessidade interna do povo de rememorar 

seus tempos de prosperidade.  

Nesse sentido não há nada mais natural que a tentativa de manter 

incólume sua expressão mais autêntica que é a língua portuguesa. A 

linguagem utilizada por um povo traz consigo não só uma forma de 

comunicação, mas a memória de seus valores e costumes que se replicam 

através da mesma língua utilizada ao longo dos anos.  

A língua reflete o caráter psicológico de uma nação, traz consigo 

atributos que servem para entender com maior profundidade a história de um 

povo. Sua construção está repleta de valores que ajudam a identificar os 

indivíduos de uma mesma sociedade.  

Maria Judite atenta aos costumes portugueses expressa em algumas de 

suas crônicas o conflito vivido pela sociedade portuguesa ao receber em seu 

vocabulário palavras estrangeiras que, de certa forma, descaracterizam língua 

materna. 

Introduzir palavras estrangeiras significa, de algum modo, relegar as 

raízes de seu próprio povo que por tantos anos disseminou sua língua nos 

países colonizados e implantou sua cultura nestes países, como forma de 

demonstrar sua força e poder diante do mundo. 

Na crônica Boutiques a escritora se refere a invasão francesa ocorrida 

em Portugal principalmente no que diz respeito a língua. Inúmeras foram as 

palavras francesas que se acoplaram ao vocabulário português e são usadas 

com tamanha frequência e desenvoltura pelos portugueses que nos faz refletir 

sobre o que fazer com as palavras anteriormente usadas e hoje substituídas 

pelo estrangeirismo 

 



88 

 

Aqui há uns anos, não muitos, Lisboa e arredores foram 
invadidos – quarta invasão francesa – por lojas pequenas, coloridas, 
janotas (palavra horrível mas muito usada neste tipo de coisas): as 
chamadas boutiques. A designação vinha, salvo o erro, dos grandes 
costureiros de Paris, que, a par das colecções de alta costura para 
poucas mulheres, tinham lançado as colecções-boutique, bastante 
mais acessíveis. Moda-loja, portanto. Mas que íamos nós fazer da 
palavra ―loja‖? O que mais há por aí são lojas disto, daquilo e 
daqueloutro. A boutique fazia o serviço estupendamente. E fez. E 
continua a fazer. (CARVALHO, 05/08/1971, p. 03) 

 

A invasão da língua estrangeira é narrada no texto com certa ironia e 

crítica ressaltadas pela autora pelo fato de perceber na população uma 

ingenuidade ao aderir ao vocabulário estrangeiro, sem refletir sobre seu real 

significado na forma de comunicação.  

A língua conserva a memória de um povo que através de sua linguagem 

reflete seus valores e costumes. A memória do grupo, segundo Zumthor(1997), 

tende a assegurar a coerência do sujeito em seu contexto social 

 

O uso que se faz da memória neste ou aquele contexto social 
ou tecnológico, o gênero de funcionamento que neste caso o 
caracteriza, a ideia que disso formam os indivíduos, determinam em 
grande parte o tipo de cultura em questão. (ZUMTHOR, 1997, p. 14) 

 

A hegemonia de uma cultura está ligada a sua disseminação sobre 

outros povos que ao serem dominados são induzidos a esquecer daquilo que é 

indesejável para a cultura dominante, sendo a mudança da língua uma das 

formas mais drásticas de se impor uma cultura à outra. Como foi o caso de 

Portugal em relação ao Brasil, por exemplo. Grande parte da cultura indígena 

foi esquecida juntamente com a língua tupi. 

A introdução, portanto, de palavras estrangeiras no vocabulário 

português não tem apenas a conotação da mudança da língua, mas da 

sobreposição de uma cultura sobre a outra. Como afirma Maria Judite na 

crônica citada o que faremos com a palavra loja que na língua portuguesa 

possui o mesmo significado de boutique no francês. A ideia é de que a 

segunda irá se sobrepor à primeira o que poderá levar o esquecimento, ou o 

desuso da palavra portuguesa que estava ligada a valores tradicionais de sua 

língua. 

A memória e o esquecimento, ainda segundo Zumthor(1997), são 

instrumentos conjuntos e indissociáveis que geram uma tensão entre si no 
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sentido de que há momentos em que se tenta manter a tradição e outros em 

que se prefere esquecê-la.  

Aquilo que foi escolhido para permanecer apresenta, na memória, uma 

figura de eternidade segura em que o homem pode se apoiar em razão da 

preservação de seus valores tradicionais. 

Maria Judite narra em suas crônicas a tensão existente na vida moderna 

de se perder o lugar confortável das lembranças em razão dos novos 

elementos inseridos na sociedade. Na crônica Saudades do campo ela relata a 

falta que faz ter saudades do campo. Para uma determinada geração ele 

representa um lugar seguro, tranquilizador em que se viveu durante a infância 

e é revisitado para se afastar dos problemas das grandes cidades 

 

O que na verdade faz muita falta às pessoas que nasceram 
nas grandes cidades são as saudades do campo que as outras têm, o 
sonho com o paraíso perdido de uma quinta, de uma simples aldeia, 
o regresso periodico a esse paraíso ou a qualquer outro que se lhe 
assemelhe. (...) São pessoas cuja infância decorreu em geral no 
campo, que conhecem todas as árvores e sabem pequenas coisas da 
terra e do tempo, das nuvens e das estrelas.  

Esse regresso periódico à natureza, esse sonhar para o fim 
da vida com a sua pequena casa junto da qual há uns metros de terra 
semeada, é tranquilizador. 

A gente das grandes cidades não sabe nada disso. Não sente 
o apelo da natureza, não recorda nenhum paraíso a que a sua 
infância esteja ligada, não pensa que no fim da semana seria 
agradável respirar ar puro. A falta que as saudades do campo lhe 
fazem! (CARVALHO, 14/04/1968, p. 03) 

 

A escritora narra com incômodo a ausência da lembrança, de não se ter 

um local paradisíaco para sonhar pois esse valor, de se manter a memória do 

local de infância próximo à natureza, está desaparecendo com as novas 

gerações que já nascem nas cidades e desconhecem o apelo da natureza tão 

presente nos tempos passados. 

No momento de transformação vivido pela sociedade portuguesa até 

mesmo as lembranças se modificam, deixam de existir em razão dos novos 

padrões sociais. Entretanto persiste a ideia de que o conhecido, resgatado pela 

memória, em muitas vezes causa uma alegria maior ao indivíduo do que a 

surpresa que poderia causar o imprevisto. 

Se deparar com o conhecido significa revisitar as lembranças que 

guardam significados importantes gerando a possibilidade de revisitar esses 
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momentos ocultos na memória como podemos perceber na crônica de Maria 

Judite de Carvalho denominada Fadas, etc.,. 

Ela narra a decepção de duas empregadas domésticas que ao verem a 

rainha Isabel, quando esta visitou Lisboa, vestida como toda a gente, de forma 

que nem parecia rainha. As mulheres esperam, é claro, todas as pompas de 

rainha que lhe povoava a imagem construída na infância 

 

Folheando ontem uma revista onde a rainha de Inglaterra aparecia de 
vestido de cerimónia e de diadema nos cabelos, lembrei-me da cara 
melancólica e desconsolada de duas empregadas domésticas que, 
como toda a gente, toram ver a rainha Isabel quando esta há anos 
visitou Lisboa. E como se lhes perguntassem a razão de todo aquele 
desencanto, explicaram: «Vinha vestida como toda a gente, nem 
parecia rainha nem nada!» 
Também elas tinham ficado na época das histórias de fadas e 
princesas de estrelinha na testa. E esperavam ver uma em carne e 
osso atravessando as ruas da capital. (CARVALHO, 14/05/1968, p. 
03) 

 

A expectativa de ver uma rainha aguçou a lembranças das duas 

empregadas que esperavam ver a rainha Isabel com roupas de majestade, 

coroa nos cabelos e tudo mais que pudessem imaginar do que seria uma 

rainha. Entretanto, essa expectativa foi quebrada no momento em que viram a 

alteza trajada de roupas comuns, sem se destacar dos demais. 

As mulheres queriam confirmar as lembranças da infância, de uma 

rainha, que pela primeira vez seria vista por elas pessoalmente. Mas o 

inesperado eliminou todos os sonhos guardados na memória. 

Zumthor (1997) Afirma que, no momento em que é narrada a epopeia 

medieval, a vitória do herói significa a vitória da lembrança, de tudo aquilo que 

se conhecia enquanto verdade. O que Maria Judite mostra, através de suas 

crônicas, é que na sociedade moderna essa certeza não existe mais, não se 

sabe de quem será a vitória, vive-se numa intranquilidade e numa instabilidade 

que gera no texto uma tensão. 

A crônica Cafés narra a morte violenta dos cafés de Lisboa, e o quanto 

ela ameaça os costumes da população que sempre encontrou nesse local um 

momento de conversa, sossego e tranquilidade, mas que a todo tempo ameaça 

desaparecer 
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O Café foi e continua a ser — continuaria a ser se os Cafés não 
estivessem a desaparecer da geografia de Lisboa — um local de 
conversa ou de sossego, de tranquilidade total, por isso mesmo de 
criação. Nao sei se Bocage escreveu algumas poesias sobre as 
mesas do seu Cafe, mas é natural que o tenha feito. 
(...) 
Porquê esta morte violenta dos Cafés de Lisboa? É certo que a 
cidade cresce, muda de face, actualiza-se. Mas para que há-de ela 
repetir por suas mãos (é um modo de dizer) a catástrofe de 1755 que 
quase nada deixou atrás de si?  Porque não poupar algumas casas 
que têm recordações, que tem história? (CARVALHO, 25/07/1968, p. 
03) 

 

O ambiente descrito pela escritora é de total instabilidade, de tensão em 

razão do medo do desaparecimento de um costume português que foi cultivado 

por tanto tempo. Ela compara essa devastação a uma catástrofe que devasta 

uma cidade apagando suas referências. Entretanto, a destruição causada pelo 

imprevisto não é a mesma causada pelo próprio homem. A segunda gera um 

sentimento de negação de um passado que foi tão significativo para a 

sociedade e que agora está se esvaindo com a chegada de novos prédios, 

novos bancos, novos modelos de vida que se enquadram às necessidades da 

modernidade. 

A figura, portanto, da eternidade vai se desfazendo com a chegada dos 

elementos da modernidade que coabitam com as tradições portuguesas em um 

momento de ruptura em que os valores são questionados e a perda da 

memória se torna uma ameaça para a continuidade de uma sociedade que foi, 

no século XVI, próspera e procura manter suas tradições. 

 

4.4 A MODERNIDADE E SUAS TRADIÇÕES INVENTADAS 

 

As tradições são sempre entendidas como muito antigas, carregam em 

si uma simbologia de anos de repetição de um mesmo padrão ou conceito. 

Encontram-se arraigadas na cultura e no comportamento de uma sociedade de 

forma que seus indivíduos as replicam muitas vezes sem perceber, o que as 

fazem perpetuar através de muitas gerações. 

Entretanto, para Hosbawm (1997), estas tradições nem sempre são 

muito antigas, elas podem ter sido inventadas recentemente. Às vezes com 

poucos anos é possível se estabelecer uma tradição, como é o caso citado 

pelo autor da transmissão radiofônica em nossa sociedade que foi instituída 



92 

 

pela primeira vez em 1932 e se tornou rapidamente instrumento essencial a 

todos os seus membros, o que nos permite acreditar que seu uso ocorre há 

muitos anos 

 

O termo ―tradição inventada‖ é utilizado num sentido amplo, porém 
definido e que inclui tanto as tradições realmente inventadas quanto 
aquelas que surgiram de maneira mais difícil de localizar e em um 
período limitado e determinado de tempo. Muitas vezes práticas de 
poucos anos se estabelecem com grande rapidez. (HOSBAWN, 
1997. p. 9) 

 

Esse comportamento através da repetição implica em uma relação do 

presente com o passado. Entretanto, as tradições inventadas estabelecem com 

o passado histórico uma relação artificial, pois seu passado é recente, não 

existindo um longo período de reprodução desse novo comportamento.  

Hosbawn (1997) entende que a tradição inventada é justamente esse 

movimento de institucionalização do novo, como se ele há muito existisse. Há 

uma falsa ideia de que o modelo foi inserido na sociedade há várias gerações. 

Maria Judite de Carvalho demonstra claramente em suas crônicas como 

foram estabelecidas certas tradições na sociedade portuguesa a partir de 

comportamentos que foram inseridos recentemente.  

No conto As máquinas gritadoras a escritora apresenta um costume que 

se implantou rapidamente na sociedade portuguesa, o de conviver diariamente 

com os sons das máquinas modernas. O barulho do telefone, do rádio, do 

gravador, e da televisão, por exemplo, estão tão presentes no dia-a-dia que se 

tornou impossível ouvir o silêncio em qualquer parte da cidade. O novo 

ambiente em que convivem as pessoas passou a ser repleto de sons dessas 

novas máquinas, denominada pela escritora ―gritadoras‖, como se o som de 

cada uma delas fizesse, há muito tempo, parte da cultura portuguesa 

 
As máquinas gritadoras são hoje o pano de fundo do nosso 

dia-a-dia, as grandes poluidoras (domesticas) do som. 
Já não há silêncio neste mundo. Há os que passeiam ao 

domingo, de transistor na mão, porque sem ele se sentem perdidos 
numa paz talvez ameaçadora porque deixa pensar, há os que 
estudam — Senhor, como é possível: — com o gíra-discos ou o gra-
vador ou o aparelho de rádio a uma altura que incomoda os vizinhos 
não habituados... (CARVALHO, 18/08/1971, p. 03) 
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As máquinas gritadoras dominaram o cotidiano do povo português de 

forma tão rápida que se tem a impressão que estavam presentes há muito 

tempo. O que ocorreu foi uma mudança de comportamento da sociedade que 

inseriu em seu cotidiano as máquinas da modernidade que se tornaram 

essenciais para a vida de todos. 

Entretanto, a crônica narra a insatisfação daqueles que ainda não se 

acostumaram com os aparelhos da modernidade mostrando a tensão vivida por 

uma sociedade em que ao mesmo tempo que adere aos novos modelos de 

comportamento vive em conflito com os mesmos. 

Na crônica Os novos deuses Maria Judite relata a chegada das 

máquinas modernas (os novos deuses) na sociedade e o quanto as mesmas 

influenciaram no comportamento dos portugueses. Para exemplificar essa 

mudança ela narra a postura adotada pelos homens em frente à televisão 

 

Os novos deuses já começaram a chegar. Alguns, deuses menores, 
claro está, vivem mesmo connosco. Este, por exemplo, que nos exige 
valiosa oferenda anual, sob pena de nos abandonar, tem altar em 
quase todas as casas, mesmo nas mais modestas. E as pessoas 
sentam-se, e olham, e escutam em silêncio religioso, coisas 
excelentes ou detestáveis. Isto os devotos. (CARVALHO, 16/07/1972, 
p. 3) 

 

Esses novos deuses, que já criaram tradições tão rapidamente no 

cotidiano português, são apresentados pela escritora como responsáveis por 

um ambiente tenso, pois sua presença conflita com alguns costumes que 

existiam antes da disseminação dos objetos da modernidade.  

Através de sua ironia fina percebemos que a chegada dessas máquinas 

foi logo absorvida por grande parte da sociedade, mas que ainda 

permaneceram existindo aqueles que não aderiram ao novo modelo gerando 

uma tensão no texto.  

Para que seja caracterizada a tradição, segundo Hosbawn (1997), é 

preciso que exista o elemento da invariabilidade. O comportamento tem que se 

manter constante para que seu rito permaneça o mesmo durante um longo 

período de tempo. O passado ao qual se refere, inventado ou não, impõe 

normas fixas que devem ser repetidas para que se reconheça como tradição.  

A tradição inventada tem a função de dar a qualquer mudança a ideia de 

precedencia, de uma existência perene, mesmo que esta seja artificial. Na 
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crônica Silêncio, de 20 de julho de 1971, a escritora inicia seu texto narrando o 

desconhecimento das pessoas que vivem em Lisboa da presença do silêncio. 

A sensação é de que nunca houve a ausência de som no cotidiano português 

 
Já não se sabe o que é o silêncio na cidade cheia de ruidos, 

mesmo a hora em que o dia morre e os ecrans definitivamente se 
apagam, mas em que os aparelhos de rádio continuam, até de 
madrugada, acompanhando a noite branca — ás vezes negra - dos 
que trabalham, dos que não têm sono, dos angustiados, dos que 
esperam, dos que, muito simplesmente, sobrevivem ao dia. Mesmo 
nos momentos em que julgamos haver silêncio à nossa voltaf é uma 
amálgama de sons longínquos o que nos parece não ouvir. E de 
repente até esse Erzatz é rasgado por alguem que desce a escada 
apressadamente porque o  seu  emprego  começa cedo e está 
atrasado, por aquela telefonia matinal que se debruça de uma janela 
e grita a sua primeira canção, depois por uma voz que chama 
alguém, por alguém que responde. O dia começa. (CARVALHO, 
20/07/1971, p.3) 

  

Os ruídos constantes tanto durante o dia quanto durante a noite 

parecem ter se tornado rotina na cidade de Lisboa, entretanto, segundo 

Hosbawn (1997) a rotina não possui qualquer importância simbólica na 

tradição, mas pode adquirir dependendo da situação.  

Ao ser realizado o mesmo trabalho diariamente, o trabalhador tende a 

seguir uma rotina que se torna norma de procedimento que é replicada 

diariamente. Com o tempo essa repetição se transforma num hábito em que os 

procedimentos são realizados de forma automática e imutável o que 

impossibilita o indivíduo a lidar com novas situações com o aspecto do 

imprevisível. Entretanto, em sua maioria, essas rotinas não são consideradas 

tradições, pois não possuem o cunho ideológico, apenas técnico. 

Para explicar esse fato Hosbawn (1997) usa como exemplo o modelo de 

capacete utilizado pelos motoqueiros. Este modelo pode ser facilmente 

alterado se o uso de um novo puder garantir maior proteção. Haverá, portanto, 

neste caso uma mudança de hábito, mas não de tradição, pois inexiste um 

cunho ideológico ligado ao seu uso. Portanto, as tradições opõem-se às rotinas 

e convenções que são destituídos do valor ideológico.  

Segundo o autor, novas tradições são inventadas quando ocorrem 

transformações suficientemente amplas e rápidas tanto do lado da demanda 

quanto da oferta. Ou seja, quando há uma necessidade social de se mudar 

algo que a velha tradição não consegue abarcar.  
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Voltando ao exemplo da televisão, Maria Judite demonstra através da 

crônica As palavras e as vozes que esse objeto falante se encontra em todos 

os lugares do mundo, que se tornou um costume, uma mania, tê-lo por perto. 

Como exemplo utiliza o inusitado fato de uma gôndola veneziana abrigar uma 

televisão para que seus turistas não perdessem a transmissão de um jogo 

internacional 

 

Li não sei onde de um gondoleiro de Veneza (ignoro se é 
anedota ou se foi mesmo verdade, mas não me custa a crer que 
tenha sido verdade), que levou um dia, na sua gôndola, um aparelho 
de televisão, para os turistas não perderem o programa. O programa 
televisivo, a cidade sonho, ao mesmo tempo, de passeio. Não sei 
qual deles seria vencido o outro, espero que fosse Veneza, mas 
nunca se sabe, até porque se tratava no pequeno écran de um 
desafio de futebol. Internacional. (CARVALHO, 29/03/1972, p. 24) 

  

O novo costume de se acompanhar as transmissões de programas 

televisivos fez com que um gondoleiro modificasse o rito do passeio por 

Veneza, inserindo na gôndola o aparelho de televisão para agradar o turista.  

Entretanto, a inserção de uma tradição em uma sociedade não ocorre de 

forma pacífica, ela acontece em meio a um ambiente de transformações 

causando uma ruptura com o modelo pré-existente para a criação de novos 

costumes, daí a constante tensão existente na crônica de Maria Judite. 

Algumas vezes as tradições são inventadas porque são gerados 

grandes vácuos nas sociedades de costumes que deixaram de ser seguidos ou 

não foram adaptados a uma nova realidade. Para preencher esses vazios são 

criados novos conceitos que logo se tornam tradições na sociedade, e assim se 

solidificam pela necessidade cultural de permanecerem certos hábitos, mesmo 

que de forma diferente de como se apresentava anteriormente. Esta 

inadaptabilidade, portanto, não pode ser confundida com rejeição a velhos 

costumes. O que ocorre, simplesmente, é uma adaptação social em prol de 

uma necessidade vigente. A convivência social em meio ao ambiente de 

transformação causa uma tensão no indivíduo que se sente, no mínimo 

inseguro, por não mais conseguir se apoiar naquilo que lhe era familiar. 

O conceito de tradição inventada é um indício de que o velho modelo 

está por falir, não comporta a nova sociedade, é um indicador de uma mudança 

social. Entretanto, nas sociedades modernas existe um grande paradoxo, as 
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nações com seus instrumentos tecnológicos desenvolvidos ainda estão 

arraigadas a conceitos da mais remota antiguidade. 

Na crônica O velho e a casa Maria Judite exemplifica o quanto algumas 

pessoas ainda se prendem ao passado 

 

O velho disse: «Gosto de viver numa casa antiga entre casas antigas. 
É como eu gosto de viver. Uma casa acabada de construir, numa rua 
nova, dir-me-ia constantemente que sou ve-lho, que estou fora do 
tempo». 
(...) 
Quando meses depois leu no jornal que ele, o velho, tinha morrido, 
ali, teve pena de que tivesse sido assim. E quando viu o colega 
perguntou-he se sempre iam demolir a casa, até porque achava de 
súbito que era a mínima das coisas que podiam — ou deviam — fazer 
pelo velho. 
O neto, porém, disse-lhe que o se-nhorio tinha pensado melhor e ia 
simplesmente fazer obras. (CARVALHO, 16/01/1969, p. 03) 

 

O homem deseja permanecer junto as casas antigas, as ruas antigas, 

porque com essas se identifica. Em ruas novas com casas novas ficaria fora de 

seu tempo, desambientado.  

A tradição inventada, portanto, de que trata Eric Hosbawm (1997), 

enquadra-se perfeitamente no modelo social descrito por Maria Judite, em suas 

crônicas, de forma que o novo se enraíza na sociedade com tamanha 

facilidade que dela parece ter perpetuado por várias gerações.  

É preciso ressaltar, entretanto, que a instalação do novo é visto 

particularmente pela escritora de forma incômoda, com certa tensão advinda 

das transformações sofridas pela cidade de Lisboa, pela convivência de valores 

tradicionais e modernos que se apresentam ao mesmo tempo, em uma mesma 

sociedade. 

 

4.5 A MODERNIDADE E A PÓS-MODERNIDADE 

 
 As crônicas de Maria Judite de Carvalho estão sempre revelando o 

conflito vivido pela sociedade portuguesa que passava, na segunda metade do 

século XX, por um momento de transição, de ruptura com seus modelos 

tradicionais em razão da inserção de novos valores advindos da modernidade. 

 Essas mudanças foram verificadas por Giddens (1991) que afirma que o 

final do século XX está marcado pela chegada de uma nova era, que vai além 
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da própria modernidade, sendo este um dos grandes momentos de transição 

da sociedade como um todo. 

Segundo este autor, foram sugeridas diversas nomenclaturas para 

definir esse novo momento como a "sociedade de informação", a "sociedade de 

consumo", a "pós-modernidade", o "pós-modernismo", a "sociedade pós-

industrial", e assim por diante.  

Para Giddens (1991) a condição dessa pós-modernidade ―é 

caracterizada por uma evaporação da grand narrative - o ‗enredo‘ dominante 

por meio do qual somos inseridos na história como seres tendo um passado 

definitivo e um futuro predizível.‖ (p. 09). O gênero crônica se enquadra nesse 

modelo estabelecido pelo autor, pois é uma forma de narrativa baseada na 

realidade em que as pessoas não esperam encontrar um algo previsível, mas 

sim inusitado como a própria vida.  

Giddens (1991) ainda afirma que a comunicação e a informação 

descrevem um modus vivendi característico da pós-modernidade, pois se 

utilizam dos elementos pertinentes de descrição do real, com astúcia, 

subvertendo as palavras, transfigurando a forma banalizada, superficial, em 

benefício do sentido profundo. Essa é exatamente a forma de narrar utilizada 

por Maria Judite de Carvalho que colhe informações atuais da sociedade em 

que vive e as transforma em uma narrativa reflexiva e crítica.  

 Algumas características da pós-modernidade propostas por Giddens 

(1991) se enquadram perfeitamente no modelo de narrativa juditiana o que leva 

a crer que, sob alguns aspectos, podemos considerar sua escrita além dos 

modelos da modernidade. 

A ideia de "descontinuidades" da história humana é defendida pelo autor 

como característica dessa pós-modernidade. Embora reconheça que as 

descontinuidades ocorreram em várias fases do desenvolvimento histórico - 

como, por exemplo, nos pontos de transição entre sociedades tribais e a 

emergência de estados agrários - o que ele sublinha é que esta forma de  

descontinuidade específica, ou conjunto de descontinuidades, associado ao 

período moderno é ímpar. ―Os modos de vida produzidos pela modernidade 

nos desvencilharam de todos os tipos tradicionais de ordem social, de uma 

maneira que não tem precedentes.‖ (p.10)  
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 Essas transformações, portanto, ocorridas de maneira tão rápida e 

abrangente nas sociedades é o que leva a Maria Judite de Carvalho a 

apresentar uma narrativa tensa e angustiada em razão os conflitos vividos pelo 

povo português. Essa descontinuidade, ou ruptura, causa um desconforto em 

razão do processo não ocorrer de forma perceptível e clara, pois existe certa 

continuidade, mesmo nos momentos de transformação, entre o tradicional e o 

moderno, como nos diz  Giddens  

 

Existem, obviamente, continuidades entre o tradicional e o moderno, 
e nem um nem outro formam um todo à parte; é bem sabido o quão 
equívoco pode ser contrastar a ambos de maneira grosseira. Mas as 
mudanças ocorridas durante os últimos três ou quatro séculos — um 
diminuto período de tempo histórico — foram tão dramáticas e tão 
abrangentes em seu impacto que dispomos apenas de ajuda limitada 
de nosso conhecimento de períodos precedentes de transição na 
tentativa de interpretá-las. (GIDDENS, 1991, p. 11) 

 

Mesmo na mais modernizada das sociedades, a tradição continua a 

desempenhar um papel, convivendo, portanto, em uma mesma cultura, as duas 

formas de expressar seus valores. Mas o que diferencia essa nova era é o 

ritmo forte de mudança. As civilizações tradicionais podem ter sido 

consideravelmente mais dinâmicas que outros sistemas pré-modernos, mas a 

rapidez da mudança em condições de modernidade é extrema.  

Esse fato pode ser facilmente notado nas crônicas de Maria Judite de 

Carvalho publicadas, especificamente, no livro Este tempo (1991). O tempo 

atual narrado pela escritora é justamente o tempo da pós-modernidade definida 

por Giddens (1991), em que rapidamente os costumes antigos são 

modificados. 

A proposta de subdivisão de capítulos já anuncia esse novo tempo, 

sendo o primeiro denominado ―Os novos deuses‖ em que dez dos vinte e oito 

textos pertencem aos ―Rectângulos da Vida”, do DL. São caracterizados esses 

novos deuses por pertencerem à modernidade e que de forma rápida passam a 

conduzir a vida dos portugueses.  

Sua forma de expressão, portanto, pode ser vista como pós-moderna, 

conforme as definições de Giddens (1991), em razão de sua imprevisibilidade 

retratada através do cotidiano inusitado apresentado em seus textos e as 

descontinuidades vividas pela sociedade que mesmo inserindo as 
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características do novo mantém em seus costumes uma relação com o 

tradicional. 

Os elementos da modernidade e da pós-modernidade em muito 

influenciaram a escrita de Maria Judite que iniciou sua profissão em um dos 

mais importantes meios de comunicação de massa do seu tempo: o jornal.  

Em meio ao ambiente de informações e notícias recentes a escritora 

apresentou no Diário de Lisboa quase, que diariamente, uma análise crítica do 

povo português utilizando-se de fatos do cotidiano para apresentar uma 

narrativa de sutil ironia. 

Como verificamos na análise acima, ela fotografou com bastante perícia 

a sociedade portuguesa que naquele momento sofria por causa das grandes 

rupturas estabelecidas entre as tradições e a chegada das novas perspectivas 

advindas da modernidade, ressaltando as transformações da estrutura da 

cidade, com a construção de novos prédios, o desaparecimento de antigos 

costumes, a inserção de novos valores e seus significados, como a percepção 

do encolhimento das horas do dia, a introdução de elementos da modernidade, 

como a televisão, os gravadores, os rádios, e a alteração do vocabulário 

português. 

Analisando os textos da escritora podemos perceber que esse novo 

cenário conflituoso acarretou um sentimento de angústia na população 

portuguesa da época que se expressou através de um comportamento 

melancólico em que o indivíduo, percebendo que sofria perdas com o novo 

quadro social, apresentou-se mais introspectivo, mais triste e isolado do novo 

ambiente do qual não fazia mais parte, como podemos perceber no capítulo 

seguinte. 
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5 MELANCOLIA NAS CRÔNICAS DOS “RECTÂNGULOS DA VIDA” 
 

O sentimento de melancolia é um estado de alma frequentemente 

analisado pelos teóricos que, desde a antiguidade, buscaram definir seu 

conceito e encontrar as razões de sua existência, mas nem sempre 

convergindo para o mesmo sentido.  

Hipocrátes, considerado criador do conceito de melancolia, descreveu 

esse sentimento como um quadro clínico de humor sombrio, desânimo, estado 

de tristeza e medo de longa duração. 

O termo melancolia vem do grego melas (negro) e kholé (bile) que 

significa bile negra. Conforme teoria atribuída a Aristóteles algumas pessoas 

tinham no organismo um excesso de elementos secos e frios, que constituem a 

bile negra, e a presença dessa substância no corpo provocava a diminuição do 

riso, da alegria, conduzindo a um sentimento de tristeza e ao estado 

melancólico. Para ele, a melancolia se constituía em um elemento próprio do 

organismo, da sua própria natureza, não podendo ser entendido como uma 

patologia. 

A bile negra, considerada, na Grécia, responsável pela melancolia era 

resultado de um desequilíbrio do corpo, resultado de excessos ou faltas que 

produziam um efeito nocivo no organismo. A proposição de Aristóteles, 

segundo Ginzburg (2001) em seu livro Conceito de melancolia, levou a 

compreensão de que existiria uma ligação da postura melancólica e do 

pensamento contemplativo. A inconstância, segundo Aristóteles, seria principal 

característica desse estado que caracteriza o indivíduo polimorfo, ou seja, 

podendo agir de diversas formas contraditórias oscilando entre o desapego à 

vida e manifestações eufóricas. Essa variação comportamental seria, para 

Aristóteles, uma das razões de não haver uma rigorosa definição a respeito do 

tema. 

A melancolia surge através de uma lógica de pensamento que vincula 

diretamente o microcosmo e o macrocosmo relacionando as estações do ano, 

as etapas da vida. Nesse sentido existiria uma associação entre o planeta 

Saturno, o deus Cronos, e a condição melancólica, conforme Ginzburg (2001).  
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Os gregos acreditavam que o deus Cronos era marcado por uma 

dualidade, pois era, ao mesmo tempo, benéfico, pois protegia a agricultura, a 

colheita, e também era sombrio, solitário, vivendo na extremidade mais 

recolhida da terra, era também considerado o deus da morte e dos mortos. 

O planeta saturno considerado entre os antigos o mais elevado do 

firmamento, superior, extremo, foi associado à bile negra por ser capaz de 

desenvolver capacidades incomuns, e associado à figura de Cronos pela 

característica dualista, capaz de representar a construção e destruição, a vida 

e a morte. 

As teorias clássicas entendiam a condição melancólica como uma 

alteração do modo de agir do sujeito, desencadeada pela bile negra encontrada 

no organismo. Poderia conhecer a condição comportamental do indivíduo 

bastava verificar como esta substância se encontrava no corpo, pois quanto 

mais fria, mais apático estaria o sujeito, quanto mais quente, mais agitado, 

sendo esse um desequilíbrio humoral relacionado aos extremos. 

Nesse sentido, foram relacionadas características do deus Cronos, do 

planeta Saturno e da bile negra, à condição melancólica, que foi particularizada 

pelos extremos, apresentando no homem uma frequente oscilação entre a 

ansiedade e o abatimento, a euforia e a tristeza, sempre tendendo aos 

excessos. O melancólico apresenta desequilíbrio de humores, distanciando da 

média equilibrada que seria o natural. 

Em razão desses excessos vividos pelo melancólico, Aristóteles o 

considerou como um instrumento de precisão da extrema sensibilidade, como 

se abrigasse um reforço de percepção que seria impossível de se encontrar 

nas pessoas equilibradas.  

Entretanto, foi na Idade Média que o estudo desse sentimento teve um 

maior destaque e aprofundamento. Ele se tornou conhecido por um novo 

termo: acédia ou acídia (do grego akedia, indiferença), designando o 

abatimento do corpo e do espírito, enfraquecimento da vontade, inércia, tibieza, 

moleza e frouxidão. 

Para os estudiosos a acédia não pode ser confundida com uma simples 

preguiça, ela se figura de uma tristeza angustiada, um desespero que inquieta 

a alma, que torna o homem inerte, paralisado, sem ânimo e sem razão para 

prosseguir. Esse sentimento acometia, na Idade Média, principalmente os 
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religiosos e lhes despertava a culpa, o pecado, pois estes deixavam, enquanto 

melancólicos, de servir a Deus, falhando em sua missão por estarem inertes e 

envolvidos por um sentimento de desânimo que os impedia de realizar as 

vontades que julgavam divinas. 

Nos mosteiros, portanto, esse sentimento era frequente e atribuído à 

solidão e às tentações da carne que os monges sofriam diariamente. A 

melancolia os deixava desgostosos, quietos, sem vontade de trabalhar, e 

muitas vezes sonolentos. Aqueles que padeciam desse mal eram considerados 

pecadores, como explica Scliar (2009)  

A acédia era um pecado grave, listado por teólogos junto com 
a gula, a fornicação, a inveja, a raiva. Mas é de se notar que chamava 
a atenção quando se acompanhava de inquietude, de ansiedade; 
silenciosa, a doença podia até ser tolerada e era inteiramente 
compatível com a contemplativa vida monástica. (SCLIAR, 2009, p.6) 

 

Aquele que se deixasse abater por esse estado era obrigado a realizar 

trabalhos físicos para sair da inércia em que estava mergulhado, caso não 

houvesse alteração em seu comportamento deveria ser abandonado pelos 

demais religiosos. 

Matos (1987) explica que na Idade Média a acedia era representada 

pela figura de um homem e uma mulher adormecidos, incapacitados para 

qualquer ação  

 

(...) fez com que a acedia na Idade Média fosse representada por um 
homem e uma mulher adormecidos, com incapacidade de ação, com 
inibição da vontade e perda do desejo, assimilados à preguiça, ―ao 
sono culpado‖, à ―inação‖. Giorgio Agamben ao examinar uma 
interpretação que os doutores da Igreja dão da acedia, nos mostra 
que eles não colocam sob o signo de preguiça mas de tristeza 
angustiada e do desespero. (MATOS, 1987, p. 150) 

 
Embora essa imagem pudesse, à primeira vista, denunciar a preguiça e 

o desânimo sem motivo, representava, na verdade, o estado de espírito inerte 

daquele que sofria da acedia ou melancolia. 

A melancolia, conforme Ginzburg (2001), ganhou uma dimensão de 

sublime romantismo em razão de suas características de dualidade. Os textos 

dessa época mostravam sempre o sofrimento e a superação dos limites, o 

momento negativo e o positivo.  
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Entretanto, esse sentimento não foi visto como doença, era considerado 

um estado de exceção sublimado pelos românticos, que enalteciam essa 

característica humana, sacralizava a melancolia, colocando-a numa espécie de 

altar para ser adorada, daí a sua importância nesse período da literatura. Esse 

sentimento foi tão marcado no romantismo que levava ao sujeito lírico dos 

poemas o desejo de deixar de existir.  

Ginzburg (2001) associa ao período romântico a tentativa religiosa de se 

explicar a melancolia 

 

No período romântico, a reflexão sobre religiosidade se 
associou à tentativa de explicar a melancolia. Dois escritores 
franceses, Vitor Hugo e Chateubriand, elaboraram reflexões 
dedicadas a compreender o conceito de melancolia à luz de 
princípios religiosos. Ambos acreditam que existe uma associação 
entre o cristianismo e a condição melancólica. (GINZBURG, 2001, 
p.110) 

 
 

Para Victor Hugo o surgimento da religião cristã significou um 

amadurecimento da humanidade que superou as limitações da Antiguidade 

Clássica e passou a compreender o homem em sua dupla constituição, matéria 

e espírito. Essa mudança de perspectiva trouxe um sofrimento que motivou a 

melancolia, pois o homem se percebeu ainda mais longe de Deus, em razão do 

abismo que separava sua alma de seu corpo. 

Chatteaubriand defendia que a trajetória do homem cristão se dividia 

entre a experiência negativa da vida na terra e a positiva que estaria no céu. A 

vida terrena, portanto, era entendida como uma sequência de errâncias e 

infelicidades que só encontraria alivio com a morte. 

Dessa forma, os conceitos dos dois autores convergem no sentido de 

que o cristianismo trouxe uma inquietação para o homem que acarretou numa 

motivação do sentimento de melancolia. 

Com o advento da modernidade o conceito de melancolia modificou-se 

em razão das transformações ocorridas no seio social. O homem passou a 

preocupar com suas angústias internas, suas problemáticas e inseguranças 

que o levou a uma forte tendência à individualização, ou seja, a analisar o 

mundo a partir de seus conflitos internos sem se preocupar com o outro. 

Consequentemente a literatura apresentou traços dessas modificações 

revelando cada vez mais uma narrativa voltada para o íntimo do homem, para 



104 

 

seus medos e angústias vividas diariamente, para uma vida repleta de dúvidas 

e sem qualquer resposta.  

A figura do homem na modernidade é a de um ser inseguro em relação 

aos seus paradigmas, diferente daquele repleto de certezas que vivia na Idade 

Média. Esse novo mundo cercado de conflitos internos e inquietações pessoais 

propiciou a propagação do sentimento de melancolia sendo, entretanto, esse 

estado diferenciado. 

O sentimento de inércia, languidez e desânimo que acometida os 

religiosos da Idade Média era o mesmo que se expandia no íntimo do homem 

moderno, mas diferenciava-se por este último estar contextualizado em uma 

sociedade repleta de dúvidas e problemáticas advindas de sua estrutura social 

fragmentária e incompleta. Diante desse quadro de instabilidade característico 

da modernidade o conceito de melancolia foi se modificando e amoldando à 

nova realidade. 

Matos (1987) apresenta a concepção da melancolia na Idade Moderna 

através da gravura Melancolia I, de Albrech Durer (1471-1528), um dos 

maiores expoentes na representação desse sentimento.  Na imagem a 

melancolia encontra-se em um ambiente inóspito, fracamente iluminado, em 

meio a destroços de uma construção inacabada rabiscando alguma coisa no 

papel, perto de um cão maltrapilho. Todo o ambiente é representado pelo caos, 

pela desordem que se reflete em seu estado de espírito. ―Seus olhos estão 

erguidos, seu olhar é desperto, sombrio, fixo. O estado de espírito de seu gênio 

infeliz se reflete na quantidade de objetos em desordem.‖ (MATOS, 1987, p. 

151) 

A melancolia manifestada pelo homem passa a ser entendida como 

reflexo do caos moderno, um caos mental de um ser perplexo e inerte. Nesse 

estado o indivíduo perde sua energia, o sentido das coisas e se vê paralisado, 

incapaz de qualquer ação para reverter essa prostração.  

Com o advento da modernidade o homem deixou de ser representado 

na literatura como produto de uma sociedade. Levando-se em conta sua 

individualidade os textos literários começam a retratar suas inquietudes, suas 

alterações interiores, suas problemáticas e angústias de forma a conduzir a um 

caminho da individualização, forte característica do mundo moderno. 
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A melancolia, portanto, vista por Aristóteles como inerente ao homem, 

como parte de seu organismo, passou a se entendida na Idade Média como 

resultado de um trabalho solitário que acometia os religiosos impedindo-os a 

realizar seus atos de fé, tornando-os pecadores. No romantismo, na era cristã, 

esse sentimento era evocado pelo homem que vivia seus infortúnios na terra e 

estava cada vez mais longe de Deus. Na Idade Moderna o abatimento do corpo 

e do espírito originava um estado melancólico advindo do caos da 

modernidade, da desordem que traduz um estado de alma em desequilíbrio e 

sem sentido para qualquer ação. 

Tomando como base esse histórico de conceitos da melancolia a 

psicanálise se apodera do tema acrescentando maior relevância e 

profundidade através das análises de Freud (1980), em seu estudo intitulado 

Luto e Melancolia e Kristeva (1989) na obra Sol Negro: Depressão e 

melancolia. 

 

5.1 LUTO, MELANCOLIA E DEPRESSÃO 

 

A melancolia ao ser estudada pela psicanálise relaciona seu conceito 

com o de outros sentimentos no intuito de limitar sua abrangência e melhor 

defini-la. Freud (1980) apresentou o tema contrapondo-o ao sentimento de luto 

por ambos revelarem características bastante próximas, pois, segundo o autor, 

estes levam o homem a um estado de espírito penoso, a um sentimento de 

perda de interesse pelo mundo externo e incapacidade de prosseguir com a 

vida 

 

O luto profundo, a reação à perda de alguém que se ama, encerra o 
mesmo estado de espírito penoso, a mesma perda de interesse pelo 
mundo externo – na medida em que este não evoca esse alguém -, 
a mesma perda da capacidade de adotar um novo objeto de amor (o 
que significaria substituí-lo) e o mesmo afastamento de toda e 
qualquer atividade que não esteja ligada a pensamentos sobre ele. 
É fácil constatar que essa inibição e circunscrição do ego é 
expressão de uma exclusiva devoção ao luto, devoção que nada 
deixa a outros propósitos ou a outros interesses. E, realmente, só 
porque sabemos explicá-la tão bem é que essa atitude não nos 
parece patológica. (FREUD, 1980, p. 276) 

 

 Para Freud (1980), o luto é uma reação à perda de um ente querido, ou 

de alguma abstração que se coloca em seu lugar, como a cidade natal, o país 
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de origem, um ideal, e mais comumente de um amor, que tem sua morte 

decretada com o fim do relacionamento. Não é preciso ocorrer a perda física de 

alguém para o indivíduo entre em estado de luto, seu conceito está associado à 

perda de um objeto amado que não precisa, necessariamente, se materializar 

com o evento da morte, mas pode apenas simbolizar uma perda de algo 

irreparável. 

Com o trauma da perda o indivíduo não se sente capaz de encontrar um 

novo objeto de amor ou substituir o ente amado por qualquer outro, torna-se 

impassível diante de qualquer nova possibilidade de suprimir esta dor. Seus 

pensamentos permanecem concentrados naquilo que perdeu e quaisquer de 

suas ações são pautadas pelo estado de luto.  

O que ocorre, segundo Freud (1980), com o indivíduo após a perda do 

objeto amado é uma espécie de devoção ao luto, ele se entrega ao sentimento 

penoso do desânimo e não apresenta qualquer interesse nas atividades do 

mundo externo, mostra-se introspectivo e absorvido pela sua dor. 

Esse sentimento, segundo a análise clínica de Freud (1980), não deve 

ser entendido como um problema patológico, nem mesmo deve o indivíduo de 

luto ser submetido a um tratamento médico, sua reação consiste num estado 

normal de angústia da alma que com o tempo deve ser superada. 

Entretanto, a melancolia, para Freud (1980), constitui-se numa 

patogênese que afeta o indivíduo em razão de uma perda sem que haja uma 

definição clara do objeto que foi perdido. O melancólico, assim como aquele 

que sofre do luto, padece de uma perda significativa, mas caracteriza-se por 

não saber ao certo, com exatidão, o que foi perdido. 

A melancolia está ―de alguma forma relacionada a uma perda objetal 

retirada da consciência, em contraposição ao luto, no qual nada existe de 

inconsciente a respeito da perda.‖ (FREUD, 1980, p. 278). A perda, portanto, 

do melancólico parece enigmática, pois não é possível vê-la completamente, 

não se sabe exatamente o que está absorvendo o indivíduo, apenas apresenta 

o sentimento do vazio.  

O desânimo, a cessação de interesse, a perda da capacidade de amar, 

a inibição de toda e qualquer atividade são, para Freud (1980), características 

da melancolia e do luto, entretanto o primeiro sentimento apresenta o traço 

distintivo na diminuição da autoestima 
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... uma diminuição dos sentimentos de auto-estima a ponto de 
encontrar expressão em auto-recriminação e auto-envilecimento, 
culminando numa expectativa delirante de punição. Esse quadro 
torna-se um pouco mais inteligível quando consideramos que, com 
uma única exceção, os mesmos traços são encontrados no luto. A 
perturbação da auto-estima está ausente no luto; afora isso, porém, 
as características são as mesmas. (FREUD, 1980, p. 276) 

  

A melancolia torna-se diferente do luto no sentido em que o primeiro 

provoca uma perda da autoestima, um empobrecimento do ego, já o segundo 

não há perda do ego. Com o luto o homem sente que o mundo se tornou mais 

vazio em razão da perda do objeto amado, sua relação de desânimo é com o 

exterior, já na melancolia o sujeito sente que seu ego foi diminuído, existe uma 

mudança em seu estado interior. 

O paciente, segundo Freud (1980), evoca o sentimento de inferioridade 

em relação ao mundo, e ao objeto de amor, apresentando uma incapacidade 

de realizar qualquer ação, sente comiseração pelos seus parentes que são 

obrigados a conviver com uma pessoa tão desprezível. Esse quadro é 

completado pela insônia e recusa de se alimentar. 

 Considerada, portanto, por Freud (1980) como uma patologia, aquele 

que sofre da melancolia sente-se desinteressado por tudo relacionado ao 

mundo externo, incapacitado para o amor e de qualquer outra realização, 

entretanto isto é apenas ―um efeito do trabalho interno que lhe consome o ego 

– trabalho que, nos sendo desconhecido, é, porém, comparável ao luto‖ (p. 

278). 

 Nesse sentido, o melancólico dispõe de uma visão mais penetrante da 

verdade que as pessoas que não sofrem desse mal. Sua autocrítica é mais 

severa, já que perdeu o amor-próprio. No quadro clínico analisado por Freud a 

insatisfação com o ego constitui-se na característica mais marcante da 

melancolia.   

 Kristeva (1989) ao analisar o conceito de melancolia imprime algumas 

características comuns a Freud (1980) no sentido em que trata o sentimento 

como um estado de tristeza, dor incomunicável, que faz o indivíduo perder o 

gosto pela vida. Um abatimento interno, uma existência desvitalizada que se 

constitui num golpe, numa derrota sentimental que dificulta e afeta as relações 

com o próximo. 
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 Diante de sua visão sobre o sentimento de melancolia a compara com a 

dor da depressão que da mesma forma afeta o equilíbrio da vida, ou seja, os 

infortúnios diários que afligem o indivíduo o excluem da categoria de pessoas 

normais e lhe dá outra vida que, para a autora torna-se impossível de ser vivida 

 

(...) Uma vida impossível de ser vivida, carregada de aflições 

cotidianas, de lágrimas contidas ou derramadas, de desespero sem 
partilha, às vezes abrasador, Às vezes incolor e vazio. Em suma, uma 
existência desvitalizada que, embora às vezes exaltada pelo esforço 
que faço para continuá-la, a cada instante está prestes a oscilar para 
a morte. Morte vingança ou morte liberação, doravante ela é o limite 
interno do meu abatimento, o sentido impossível dessa vida, cujo 
fardo, a cada instante, me parece insustentável, salvo nos momentos 
em que me mobilizo para enfrentar o desastre. (KRISTEVA, 1989, p. 
11) 

 

Kristeva (1989) acentua a distinção do conceito de melancolia 

apresentada por Freud (1980) que se traduz na insatisfação com o ego, 

afetando a auto-estima e o desejo de viver. Entretanto, a autora analisa o 

conceito de melancolia conjuntamente com o da depressão, de forma a não 

revelar distinções agudas. Os dois termos juntos designam para ela o 

melancólico-depressivo que não possui uma definição precisa na psiquiatria, 

sendo seu limite abrangente e difuso, mas que dependente de uma experiência 

em comum, a perda do objeto, como descreveu Freud (1980). 

A tristeza, assim como o luto, para ela, são passageiros a melancolia é 

uma sintomatologia psiquiátrica recorrente que ataca o homem na medida em 

que percebe ter sofrido uma perda irreparável. A depressão ou melancolia, 

entendida segundo Kristeva assinala uma dificuldade de aceitação da perda, 

de não saber encontrar uma contrapartida válida para esse incômodo, 

especialmente no que tange à perda amorosa ―conscientes de estarmos 

destinados a perder nossos amores, ficamos talvez ainda mais enlutados ao 

perceber no amante a sombra de um objeto amado, outrora perdido‖ 

(KRISTEVA, 1989, p. 12). O que indica que o sujeito não sabe perder, torna-se 

intolerante a qualquer perda que entende como irreparável. 

Mas a proposta da autora em relação à melancolia se diferencia 

fundamentalmente por entender esse sentimento como um elemento gerador 

de um potencial artístico. Nesse sentido ela apresenta a melancolia como um 

sentimento que provoca a necessidade de se comunicar gerando a atividade 
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da expressão artística. O texto literário, portanto, é resultado de tristezas e 

dores sofridas pelo indivíduo que encontra na comunicação uma forma de 

expressar seus dramas internos. Os escritos são criações melancólicas em que 

o sujeito-poético expressa a turbulência de sentimentos presente no homem 

moderno. 

De acordo com a perspectiva psicanalítica adotada por Kristeva (1989), 

o melancólico possui uma enorme propensão à criação e, nos tempos de crise 

em que vive o homem moderno, esse sentimento se impõe, é expresso mais 

fortemente levando-o a ser esse artista o mais obstinado a combater esse 

estado da alma 

 

(...) se a perda, o luto, a ausência desencadeiam o ato imaginário e o 
nutrem permanentemente, tanto quanto o ameaçam e o danificam, é 
também notável que ao renegar-se essa mágoa mobilizadora erija-se o 
fetiche da obra. O artista que se consome com a melancolia é, ao 
mesmo tempo, o mais obstinado em combater a demissão simbólica 
que o envolve... (KRISTEVA, 1989, p. 15) 

 

Para Kristeva (1989) a melancolia é resultado de uma desestruturação 

social que ao atingir o homem acarreta uma mudança na forma de 

comunicação, conduzindo a uma representação literária diferenciada.  

Esse sujeito-poético possui uma intensa sensibilidade, oprimido pelo 

peso melancolia, sublima as dores através da escrita. Os signos de sua 

comunicação passam a dar a ele um sentido para a vida, criam uma realidade 

afetiva que havia sido perdida com a dor. Embora sua criação seja, de certa 

forma, confortadora, sua comunicação, como a do sujeito deprimido, conduz a 

um discurso fragmentário em razão da fragmentação de seu ego (o que chama 

de pulsão de morte).  

A comunicação, portanto, do melancólico, conforme Kristeva (1989), é 

resultado de sua dor e ao mesmo tempo de uma tentativa de sua superação, 

pois para ele a vida é mais intensa, seus sentimentos mais aguçados tornam a 

vida impossível de ser vivida em razão de carregar inúmeras aflições 

cotidianas, que tornou um fardo insuportável. O indivíduo depara-se com a 

morte em vida 

 
Vivo uma morte viva, carne cortada, sangrante, tornada 

cadáver, ritmo diminuído ou suspenso, tempo apagado ou dilatado, 
incorporado na aflição...ausente do sentido dos outros, estrangeira, 
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acidental à felicidade eu tenho de minha depressão uma lucidez 
suprema, metafísica. Nas fronteiras da vida e da morte, às vezes 
tenho o sentimento orgulhoso de ser a testemunha da insensatez do 
Ser, de revelar o absurdo dos laços e dos seres. (KRISTEVA, 1989, 
p. 12) 

 

  A partir das formulações conceituais de Freud (1980) e Kristeva (1989) 

podemos verificar que nas crônicas de Maria Judite de Carvalho estão 

fortemente presentes as características da melancolia moderna que se dá, 

principalmente, pela perda de um objeto amado, que não se pode precisar, 

mas que se manifesta através do ambiente de transformação sofrido pela 

sociedade portuguesa que através da ruptura sente que algo está sendo 

perdido. 

O conflito vivido pelo povo português com as mudanças de conceitos e 

valores tradicionais em razão da inserção de elementos da modernidade é o 

que caracteriza o sentimento mais forte expresso nas crônicas de Maria Judite 

de Carvalho, a melancolia. Esse sentimento que advém da percepção das 

mudanças ocorridas no cotidiano português se alastra pela sociedade e ao 

mesmo tempo por todas as crônicas juditianas publicadas nos ―Rectângulos da 

Vida‖.  

 

5.2 A MELANCOLIA PORTUGUESA 

 

Sontag (1986) descreve a personalidade de um dos mais importantes 

críticos literários do século XX, Benjamin (1984) e sua relação com a 

melancolia. Segundo seus estudos, o escritor foi considerado desde a 

juventude uma pessoa marcada pela profunda tristeza e se definia como um 

indivíduo melancólico. Nascido sob o signo de Saturno sofria influências desse 

astro, considerado o planeta dos desvios e das dilações, era uma pessoa 

apática, indecisa e vagarosa. 

A tendência ao temperamento melancólico percebido em Benjamin 

(1984), segundo Sontag (1986), o fez discorrer sobre a melancolia em diversas 

de suas obras. Benjamin (1984) afirma que o homem melancólico tem uma 

relação mais autêntica e profunda com as coisas que com as pessoas, e que 

essas coisas estão sempre reservadas de muitos significados.  
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Para ele as coisas possuíam uma riqueza de sentidos tão forte que 

poderiam representar, por exemplo, a manifestação de ideias de uma artista, 

uma expressão de dor ou de alegria, de forma a figurar o que o indivíduo 

verdadeiramente sente. Esse estudo em relação aos objetos o fez aprofundar o 

sentido do que se denominava alegoria. Para ele, ela possuía um papel de 

grande importância na sociedade que ia muito além do símbolo, pois 

expressava uma ambiguidade, uma maior multiplicidade de valores e 

significados além de compreender uma progressão, uma sequência de 

momentos que caracteriza a alegoria com um sentido permanente.  

Nesse sentido Maria Judite de Carvalho também expressou por diversas 

vezes seus valores através de um objeto que se mostrava rico em significados 

para construir seu texto. Na crônica A nossa cor, publicado em 30 de maio de 

1968, foi capaz de definir os inúmeros significados que a cor preta possuía na 

sociedade lusitana e qual a força exercida por esse emblema no 

comportamento social. Para ela, o preto tem um sentido expressivo nessa 

sociedade que cultua a cor como quem cultua sua própria dor. 

Conforme o dicionário Priberam da Língua Portuguesa o preto significa a 

ausência de cores (por oposição a branco que é a reunião de todas elas). 

Segundo o Dicionário de símbolos de Chevalier e Gheerbrant (2001) o preto é 

a cor indicativa da melancolia, do pessimismo da aflição ou da infelicidade. 

Maria Judite escreve sua crônica apropriando-se dos sentidos da cor 

preta e da relação estrita que ela mantém com os portugueses. ―Nós somos um 

país triste e o preto é a nossa cor.‖ Afirma veementemente nas primeiras linhas 

da crônica. Ao longo do texto a escritora demonstra a devoção do povo 

português ao preto e sua satisfação em mantê-lo em seus costumes em razão 

de seu forte significado. 

Unamuno, poeta e filósofo espanhol, citado na crônica, escreveu, 

segundo a narrativa ―que o culto da dor parecia ser um dos sentimentos mais 

característicos deste melancólico e saudoso Portugal‖, e Unamuno sabia o que 

escrevia, afirma a escritora. 

 Essa característica saudosista é bastante presente na cultura 

portuguesa. Scliar (2003) explica a origem do nome saudade, que, de princípio, 

nasceu do nome ―suidade‖. ―E porém me parece que este nome de suidade, 
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tão próprio, que o latim nem outra linguagem não é para tal sentido 

semelhante. Ou seja: saudade, só em português‖ 

O saudosismo, associado muitas vezes à melancolia, portanto, em muito 

se associa à cultura portuguesa que mantém alguns de seus costumes que 

estão fortemente ligados ao pessimismo, a dor e ao sofrimento. Manter o luto, 

por exemplo, é um desses valores que são repetidos através de gerações e 

podem ser percebidos, segundo a escritora, em várias partes do país. Basta 

viajar um pouco, em especial pela margem esquerda do Tejo ou pela beira-mar 

desde Caminha a Vila Real de Santo Antônio, para ver que mais da metade do 

povo se veste de preto  

 

O luto Alentejano ou algarvio, o luto enorme dessas mulheres (e até 
desses homens, às vezes de camisa preta um ano), mas 
principalmente dessas mulheres que, quando o marido ou um filho 
lhes morre andam de preto até o dia da própria morte, é na verdade 
impressionante. Cinco anos pelos pais, cinco anos pelos irmãos. Os 
lutos sucedem-se às vezes em cadeia e elas já não voltam a usar 
outra cor porque há sempre irmãos e pais e filhos e maridos que 
partem. Depois, para esse litoral fora, temos o luto de todas as 
mulheres angustiadas a quem o mar rouba ou roubou, ou há de 
roubar um dia os seus homens. Mulheres tristes, melancólicas ou 
gritadoras, mulheres negras para todo o sempre. (SCLIAR, 2003, p. 
45) 

 

O luto preto segundo Chevalier e Gheerbrant (2001) representa um luto 

sem esperança, com um nada de possibilidades, com um silêncio eterno, sem 

nem mesmo esperança de um futuro. ―O luto negro é a perda definitiva, a 

queda sem retorno no Nada.‖ (p.741) 

Como tratou Freud (1980), o luto está associado a perda direta de um 

ente querido, e sua dor é passageira, ela não constitui numa patologia já que o 

sujeito do luto está expressando temporariamente um sentimento de angústia, 

ele ―aceita‖ a perda por saber que esta é irreversível. O sentimento de 

sofrimento é vivido por um tempo e, após esse período, ele procura o 

reequilíbrio afetivo, substituindo o objeto perdido por outro. 

Entretanto, o que se percebe na crônica é que o sentimento de luto se 

arrasta por longos anos até a morte da própria pessoa. Portanto, esse não 

seria o luto tratado por Freud (1980), mas uma melancolia profunda que se 

apodera do homem e faz de sua dor uma tristeza eterna. 
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Além de interminável essa dor também se apresenta como inevitável, não 

é possível fugir desse sentimento que mais cedo ou mais tarde ele há de se 

figurar na vida de cada um. É uma tragédia anunciada. De acordo com o texto 

o que temos nessa sociedade é o luto ―de todas as mulheres angustiadas a 

quem o mar rouba ou roubou, ou há de roubar um dia os seus homens‖ 

(FREUD, 1980, p. 03). A lógica irrefutável da morte ou da perda condena essa 

mulher ao sofrimento eterno. Não existe forma de escapar, são mulheres 

―tristes, melancólicas ou gritadoras, mulheres negras para todo o sempre.‖ 

(FREUD, 1980, p.03).  

O melancólico, segundo Ginzburg (2001) ―não tem tranquilidade em 

relação ao passado e nem com relação ao futuro. Seu presente é marcado pela 

tristeza.‖ (p.109) As mulheres retratadas na crônica se angustiam em relação 

ao passado de perda e não conseguem ter perspectivas para um futuro. Vivem 

diariamente para um presente repleto de dor e lamúrias. O futuro para elas não 

existe, pois o melancólico é um sujeito que se encontra inerte e é incapaz de 

lutar para mudar seu estado diante do sofrimento. 

Maria Judite ressalta a necessidade do povo português de manter sua dor 

e, principalmente, de externá-la para os outros, como se esse fosse o único 

caminho possível diante dos infortúnios, o povo se recusa ―a esquecer, veste-

se de preto para ter a sua dor bem presente, por assim dizer diante dos seus 

olhos e ate dos olhos alheios. Exibe a sua dor, dirão. Não, assume-a 

resignadamente.‖ (CARVALHO, 30/05/1968, p. 3).     

Convencido de que a vontade é fraca, o sofrimento é aceito pelo 

melancólico que se veste de luto para estampar sua frustração e impotência 

diante da morte. A consciência da fragilidade da vida dá ao melancólico uma 

maior capacidade de decifrar a morte à medida que se torna mais sensível às 

dores 

 

O caráter melancólico é perseguido pela morte, são os melancólicos 
que melhor sabem decifrar o mundo. Ou melhor, é o mundo que se 
rende à minuciosa investigação do melancólico, como não se rende a 
mais ninguém. (SONTAG, 1986, p. 93) 

 

Segundo Ginzburg (2001), o ego encontra certa satisfação em expor sua 

própria fragilidade. Para ele o melancólico teria como meta enfrentar a sua 



114 

 

própria ignorância e inércia, mas cada etapa desse percurso o conduz à 

consciência de que ele não pode alcançar. Esse propósito é, por natureza 

impossível, já que é inerente ao melancólico a prostração, a inatividade, não 

tendo essa busca um fim, o melancólico apenas passa a conhecer os seus 

limites. O reconhecimento da transitoriedade e da finitude levam ao sujeito a se 

entregar à melancolia. 

A figura do preto, entretanto, vai muito além do luto e de sua ligação com 

a morte, ela é uma cor de condenação, de renúncia à vaidade, do mal, do 

negativo, do caos e da impureza. Essas significações acompanham a cor de 

forma a exprimir sentido àqueles que dela se utilizam. 

A veste preta, por exemplo, não é só utilizada, entre os portugueses, no 

momento da morte, para representar a perda de um ente querido, ela possui 

diversas conotações em situações diferentes. Ela ―parece um princípio de um 

fado, mas não é, embora as fadistas se vistam de negro e se envolvam num 

negro xaile para cantar os seus lamentos de amor.‖ (CARVALHO, 30/05/1968, 

p.03) 

O fado é um estilo musical português que tem como tema os lamentos da 

vida, sendo um dos mais aclamados a perda de um amor. Seu tom é sempre 

de desânimo, de tristeza, de insatisfação diante da vida. E para frisar essas 

peculiaridades as fadistas se vestem de preto para cantar seus infortúnios. 

Além disso, existem aqueles que escolhem a cor pelo hábito de a vestir, 

sem nenhuma razão. Seja por um dia, uma tarde ou uma noite, os portugueses 

lançam mão do preto como se estivessem sempre aguardando uma 

oportunidade para usá-lo, como se esperassem a inevitável fatalidade lhes 

alcançar  

 

Os homens do campo nos seus negros fatos domingueiros; as 
senhoras da missa do domingo que continuam a usar em grande 
percentagem o fato preto, de ver a Deus, e a mantilha a espanhola; 
as muIheres, seja qual for a sua condição social, que tem sempre 
preparado o casaco preto para pêsames e enterros, o vestido ou o 
«tailleur» preto para jantares, teatros («cocktaiis» porque não?)f 
vestidos mais ou menos decotados, «tailleurs» mais ou menos 
discretos mas tão lindamente pretos que parece sempre que vão ser 
recebidas pelo Papa.(CARVALHO, 30/05/1968, p.03)  

 

O preto exprime a passividade absoluta, é o símbolo superior da não 

manifestação, daqueles que aceitam o seus destinos apenas resignados, sem 
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luta. Essa fatalidade leva à negação da própria vida, daí o inevitável sentimento 

de melancolia.  

Essa fidelidade à cor preta dos portugueses em diversas ocasiões como 

em enterros, momentos de luto, do fado, de reverenciar a Deus, de jantares, 

teatros, e até mesmo em ocasiões solenes e alegres, torna-o um povo 

melancólico no sentido de estar sempre sofrendo por uma perda que muitas 

vezes nem sabe identificar, mas que está disposto a incorporá-la em qualquer 

ocasião. A dor é sempre esperada e não se pode fazer nada em relação a esse 

destino trágico de cada um. 

A escritora finaliza a crônica concluindo ―Enfim, quer se trate de 

costumes, preferências, lutos ou fado, o preto é a nossa cor.‖ 

No momento de transição vivido por essa sociedade, pela ruptura com 

alguns costumes e a rápida adesão aos novos valores, fica ainda mais nítida 

essa tendência à melancolia do povo português que foi tão brilhantemente 

retratada por Maria Judite de Carvalho em suas crônicas dos ―Rectângulos da 

Vida‖ durante os anos de 1968 a 1972. 

 

5.3 A MELANCOLIA NAS CRÔNICAS DOS ―RECTÂNGULOS DA VIDA‖ (1968-
1972) 

 

5.3.1 As crônicas de 1968 

 
 No ano de 1968 a maioria das capitais europeias passou por 

movimentos revolucionários de grandes proporções que se iniciaram em Paris 

e se espalharam pelo mundo. Esses movimentos foram fruto de uma série de 

mudanças políticas e comportamentais que alteraram a sociedade da época de 

maneira irreversível. 

 Os protestos ocorridos na França começaram com os estudantes e 

posteriormente se alastraram por todas as camadas sociais que se opunham 

às lideranças políticas da atualidade. Ocorreram diversos confrontos da 

população com a polícia durante as manifestações que se passavam nas ruas 

contando com mais de dez milhões de pessoas. 

Entretanto, Portugal não sofreu qualquer efeito do embate social 

ocorrido na Europa. O país pouco tomou conhecimento do fato, pois ainda vivia 
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a última fase da ditadura de Antônio Salazar que mantinha a sociedade 

portuguesa sob seu domínio e controle. 

O clima de tensão vivido por Portugal era outro, não havia possibilidade 

de revoluções vindas das classes operárias e muito menos das estudantis. As 

greves eram impensáveis naquele momento, pois a situação do país era 

bastante distinta do restante da Europa que não vivia sob o totalitarismo. 

Apenas depois de seis anos é que seria possível um movimento nesse sentido 

quando o povo português, em 25 de abril de 1974, promoveu a Revolução dos 

Cravos, sendo este o fim da ditadura. 

Em um mundo à parte, a sociedade portuguesa mantinha seu ritmo 

controlado pelo salazarismo sem grandes esforços. Nesse ambiente retratado 

diariamente pelos jornais o que se podia perceber era, no máximo, uma 

resignação da sociedade que, embora afetada pela ditadura, não expressava 

sua revolta ou descontentamento em relação ao regime opressor. Vivia sob 

suas ordens sem apresentar reação capaz de mudar o quadro político da 

época. 

Esse ambiente de paz ―controlada‖ em que vivia Portugal era retratado 

por Maria Judite de Carvalho sem que a mesma precisasse tocar diretamente 

nos pontos sensíveis da política vigente e ao mesmo tempo apresentasse com 

maestria o sentimento do povo português. 

A escritora compõe um texto que extrai a essência do cotidiano de sua 

época e através da ficção e de seus personagens leva ao leitor à verdadeira 

crítica reflexiva. O retrato mais fiel e grosseiro da realidade portuguesa está 

emoldurado nas crônicas dos ―Rectângulos da Vida‖ revestidas da nobreza e 

sutileza característica da escrita juditiana. 

Ela não entra jamais no embate, mas não deixa de mostrar o 

descontentamento de um personagem, uma situação de hipocrisia ou 

veneração de valores mesquinhos que estão presentes na sociedade 

portuguesa e que são percebidos por poucos. Desnuda o processo social com 

bastante delicadeza e com uma profundidade certeira que é capaz de impactar 

o leitor com suas verdades. 

Na crônica Os fatos fazem o homem narra a trajetória de Rita B., uma 

pessoa divertida e bastante conhecida tanto nos meios literários como nos 

mais elegantes, que há certa altura apostou com seu marido que seria capaz 
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de descer ao Chiado, bairro central de Lisboa, vestida de empregada recém-

chegada à cidade. Lavou o rosto que sempre estava maquiado, vestiu o fato, 

amarrou o lenço na cabeça e foi ao mercado. Entretanto, para sua completa 

decepção não foi reconhecida por ninguém 

 

Ora durante o seu percurso serpenteado a Rita B. viu bastante gente 
conhecida. A verdade, porém, é que nenhum olhar, mesmo hesitante, 
se deteve nela. Era como se fosse de vidro ou como se, 
simplesmente, não existisse. Dar-se-ia o caso de seus amigos e 
conhecidos nunca lhe terem olhado para a cara? Ë certo que 
costumava pintar-se, mas sem exagero. Então? Quando chegou ao 
Rossio, a Rita sem ter compreendido nada do que se passara, 
resolveu dar a experiência por concluída e meter-se num taxi para 
casa. (CARVALHO, 05/03/1968, p. 03) 

 

Rita B. não consegue compreender o motivo pelo qual não foi 

reconhecida pelos amigos e conhecidos já que andava pela rua apenas com 

um fato diferente, mas que foi o suficiente para transformar-se em figura 

invisível.  Sua pessoa deixou de existir simplesmente porque não usava a 

roupa adequada para se unir aos amigos. Embora fosse a mesma pessoa, com 

a vestimenta de empregada não foi percebida nem pelos amigos.  

Diante do fato se indaga: ―Dar-se-ia o caso de seus amigos e 

conhecidos nunca lhe terem olhado para a cara?‖ 

É com perspicácia e destreza que a escritora consegue chocar o leitor e 

pontuar um fato negativo de sua sociedade através de uma crônica 

aparentemente banal que é vivida por um personagem qualquer, mas que 

ganha imensa proporção quando se é capaz de perceber a crítica da autora por 

traz de sua ironia fina.  

Não ser a identidade de um indivíduo reconhecida pelos amigos e 

conhecidos ou mesmo ser digna de um olhar em razão do fato de empregada 

que veste é um ato bastante perverso que está presente na sociedade 

portuguesa retrada por Maria Judite. Embora pareça ficção, sua crítica é 

direcionada às pessoas de sua realidade.  

A crônica juditiana utiliza-se de um personagem representativo para 

ilustrar um comportamento social que se repete. A autora se utiliza de um fato 

aparentemente isolado, de um caso específico, para ilustrar algo mais 

genérico, um valor que está repercutindo em muitos indivíduos e que acaba 

ecoando como um valor coletivo. 
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Elias (1994) afirma que para se compreender uma sociedade é preciso 

levar em conta seus indivíduos e que para entender cada homem é preciso 

levar em conta a sociedade em que vive. Para ele um conjunto não pode ser 

entendido como um todo sem se avaliar cada um de seus elementos, da 

mesma forma que seus elementos não podem ser avaliados sem a noção do 

conjunto a que pertence.  

Segundo o autor, é errônea a afirmação de que o indivíduo isolado não 

deve ser considerado em relação à sociedade em que vive por ser ele uma 

parte muito pequena de um todo maior, da mesma forma que não se pode 

deixar de lado a noção de sociedade para enfatizar apenas seus indivíduos. 

Isso seria como perceber uma casa sem pensar que sua composição é de 

tijolos, assim como deixar de enxergar uma floresta por causa de cada uma 

das árvores. 

 O que ocorre, ainda segundo Elias (1994), é uma dinâmica social no 

sentido em que nem o indivíduo nem a sociedade podem ser compreendidos 

isoladamente, pois ambos fazem parte de um mesmo conjunto que se compõe 

através do processo dessas relações. 

 As transformações ocorridas, portanto, na cidade de Lisboa afetaram 

seus moradores individualmente assim como a reação de cada um deles afetou 

a sociedade como um todo.  

Maria Judite de Carvalho em suas crônicas revela o comportamento 

social através de instantes pontuais vividos por um ou mais personagens 

representativos. O quadro social que apresenta em suas crônicas parte de uma 

situação específica do dia-a-dia que remete para uma situação generalizada 

vivida pelo povo lusitano. 

 Podemos perceber esse fato na crônica Vamos lá, um sorriso em que 

narra o passeio de uma senhora idosa por um jardim bastante popular. 

Observa nele um fotógrafo que está a tirar fotos daqueles que por ali 

passavam.  

O primeiro registro do fotógrafo que percebe é de uma ―rapariga gorda‖ 

que estava um pouco envergonhada com a situação 

 

Era num jardim, e a rapariga gorda, de vestido às risquinhas azuis, 
olhava atentamente para a máquina de tripé, para o pano preto 
debaixo do qual o homem se escondia. E era visível que não sabia 
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onde por as mãos, como colocar os lábios. « Vamos lá, um sorriso!» 
disse a voz abafada do fotógrafo. As amigas incitaram-na e ela 
então esticou os lábios, riu sem vontade mas aplicadamente. 
Depois ficaram todas muito serias à espera do resultado. 
(CARVALHO, 15/06/1968, p. 03) 
 
 

 A menina que se deixou fotografar estava acompanhada de suas 

amigas que a incentivaram a pousar para o homem. Os próximos a serem 

fotografados seriam um casal de namorados que, igualmente observados 

pela velha senhora, passeavam juntos 

 

Agora era um par de namorados e o homem disse: «Vamos lá, um 
sorriso!» A velha senhora sentou-se no banco próximo para ver 
melhor, para não perder aqueles sorrisos por causa do futuro de, um 
dia mais tarde, quando recordar se tornasse urgente, a acenderem-se 
e logo a apagarem-se como uma chama que alguém soprasse. 
(CARVALHO, 15/06/1968, p. 03 ) 

 
 

Após registrar as duas imagens o homem procura ao redor mais 

pessoas para fotografar e encontra apenas a senhora idosa sentada em um 

banco. Maria Judite narra que o homem, sem grande esperança, lhe oferece o 

serviço: ―Vai um retrato?‖. 

O homem ofereceu seu serviço àquela senhora por não ter, ao redor, 

outras pessoas que pudesse realmente retratar. Sabia que uma senhora velha, 

sozinha, não havia de querer ser fotografada. Olhou para ela ―sugeriu sem 

grande esperança, mas em todo o caso.‖ Deduzia olhando para a senhora 

velha que esta não haveria de querer ser fotografada.  

A menina gorda encorajou-se por estar com as amigas, os namorados 

desejavam eternizar aquele momento de felicidade, mas a senhora já idosa 

não teria motivos para ser retratada. 

O comportamento do fotógrafo traduz a imagem que a sociedade 

moderna faz de seus idosos, de serem pessoas sem valor, de não terem suas 

vidas qualquer sentido, pois já estão próximas do fim.   

Isso ocorre em razão do envelhecimento se traduzir, na sociedade 

moderna, num estado de abandono. Aquele que fica velho entra em um estado 

de decadência, torna-se menos sociável e se isola dos demais. Elias (2001) 

entende que ―o processo de envelhecimento produz uma mudança 

fundamental na posição de uma pessoa na sociedade, e, portanto, em todas as 
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suas relações com os outros.‖(p. 83). Essas pessoas mudam, ficam velhas e 

solitárias. 

As consequências do envelhecimento, portanto, trazem por si só uma 

carga de isolamento, em razão da própria condição física e inabilidade de 

conviver com o novo, que na sociedade moderna se instala de maneira muito 

rápida, abrupta, principalmente para aqueles que possuem uma idade 

avançada.  

Essas mudanças geram um sentimento de instabilidade por parte 

daquele que não consegue se adaptar às transformações de imediato e os 

fragiliza aumentando a insegurança e a incapacidade de compreender o 

contexto social mutável. 

A mulher idosa após apreciar os registros dos outros é indagada pelo 

fotógrafo se deseja um retrato. Mesmo de forma descrente o homem tenta 

incluir a senhora no contexto moderno das recordações instantâneas, mas ela 

se recusa e responde apenas com um aceno, em silêncio. Mesmo tendo ficado 

―deslumbrada‖ com as fotografias ela não aceita o convite e sua negativa se faz 

sem gastar nenhuma palavra. 

Percebe-se o afastamento da senhora em relação ao ambiente que vive. 

Não valia nem mesmo à ―pena gastar palavras‖ para exprimir sua vontade, que 

naquele contexto sabia que não possuía qualquer importância. Afinal, os 

velhos, os moribundos, segundo Elias (2001) já não pertencem à sociedade 

ativa e sua presença é ameaçadora aos demais, pois a proximidade que 

possuem com a morte pode ser contagiosa para os viventes, os jovens. 

O isolamento, portanto, sofrido por esse grupo social leva à solidão que 

é um dos sentimentos característicos do estado melancólico como afirma Klein 

(1971). Para esta autora o sentimento de solidão é vivido por todos os 

indivíduos em diferentes fases e medidas, entretanto, o melancólico possui 

esse sentimento de forma exagerada em seu íntimo. A dificuldade de se 

integrar ao ambiente em que vive potencializa o sentimento de solidão do 

melancólico que por natureza vive afastado dos demais por encontra-se inerte 

diante de sua angústia.  

O fato de não conseguir reagir ao seu estado de perturbação faz com 

que o melancólico fique cada vez mais afastado das outras pessoas e sua falta 

de integração o leva cada vez mais à solidão. 
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Esse sentimento está bastante presente nas crônicas de Maria Judite de 

Carvalho e está presente de forma mais acentuada nas crônicas publicadas no 

ano de 1968 dos “Rectângulos da Vida”. A solidão é apenas uma face da 

melancolia que permeia a escrita juditiana. 

A senhora idosa apenas olha o fotógrafo capturar as imagens do 

cotidiano de pessoas felizes, encontra-se isolada do contexto. Mas mesmo 

sendo invocada pelo fotógrafo para se integrar, para tirar uma foto, escolhe 

permanecer no isolamento, pois sabe qual é o seu papel na sociedade, aceita 

que nada pode fazer para mudar, para sair de seu estado de fraqueza e vencer 

a inércia em que vive. 

Maria Judite mostra que esse estado pesaroso de frouxidão se faz ainda 

mais agudo quando o presente lhe remete às lembranças do passado que, de 

nenhuma forma, podem se repetir. O que foi perdido jamais será vivido 

novamente, levando o indivíduo a uma melancolia profunda, como pode ser 

percebido na crônica Castanhas assadas. 

A escritora narra a lembrança da personagem principal em relação a um 

velho vendedor de castanhas que sempre a detinha para comprar um cartucho 

desse fruto quando era jovem 

 

O velho vendedor desta tarde, ali à esquina da rua, lembrou-me 
outro. (...) Eu passava todos os dias pelo homem, que usava boina e 
samarra, talvez fosse espanhol, já não me lembro, e detínha-me 
sempre para comprar o eterno cartucho de castanhas, que logo 
metia, em partes iguais, nos bolsos já largueirões do casaco, 
deixando ficar as mãos naquele leve, apesar disso reconfortante 
calor. (CARVALHO, 13/11/1968, p. 03) 

 

A personagem após comprar suas castanhas fazia seu caminho 

devagar, aproveitando a sensação doce do momento até chegar ao seu 

destino, com as mãos sempre ―enfarruscadas‖.  

Essa lembrança prazerosa lhe remetia ao ambiente de aconchego, à 

sensação de felicidade que viveu durante o tempo em que comprava as 

castanhas e as saboreava intensamente.  

Entretanto, ela tem a consciência de que aquela pessoa que hoje está 

vendendo suas castanhas não pertence àquele passado feliz, não faz parte do 

mesmo cenário de suas lembranças, até mesmo a estrela da vida vista naquela 

época desaparecera ―do nosso convívio há muito tempo.‖. 
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O ambiente reconfortante narrado, que se encontrava na memória da 

personagem, mudou, assim como sua vontade de comer castanhas 

desapareceu 

 

Hoje, aqui, não comprei castanhas ao velho vendedor. Hoje, aqui, 
não quero sujar as mãos e, de resto, o casaco não tem bolsos. Hoje, 
aqui, ainda não faz frio e o sol é sedentário e amigo, mora lá em 
cima, nunca anda muito tempo a viajar. Ou brilha ou brilhou ou vai 
brilhar um dia destes, talvez amanhã. O fumo também nunca chega a 
ser névoa e as casta nhas têm outro sabor. (CARVALHO, 
13/10/1968, p. 03) 

 
 

 As circunstâncias já não eram mais as mesmas, o que fez a personagem 

desistir de comer as castanhas. Hoje as coisas são diferentes, segundo ela, as 

paisagens são outras, foram transformadas com o tempo que não se tornou 

mais propício para comer fruto. 

 Através da comparação dos dois ambientes, do presente e das 

experiências vividas, a escritora deixa clara a transformação sofrida pela 

cidade, pela sociedade, e pela personagem, o que determinou a sua falta de 

ânimo para repetir um ato que se mostrava tão prazeroso. É percebida certa 

nostalgia no texto, uma melancolia que advém da lembrança de uma realidade 

que se apresenta tão diferente da atual.  

A personagem sequer cogitou a possibilidade de comprar as castanhas 

para experimentar o novo sabor que elas teriam ou mesmo reviver as 

sensações do costume antigo, ela apenas percebe a mudança do contexto e 

descarta qualquer possibilidade de uma nova experiência. Permanece inerte 

diante de um presente que não possui valor por não representar a felicidade do 

passado. 

Segundo Kristeva (1989) a melancolia, que em seu estudo também pode 

ser entendida como depressão, assinala a incapacidade do homem de perder. 

A dificuldade em encontrar em um novo contexto algo que possa substituir 

esse sentimento agudo da perda. ―Minha depressão assinala-me que não sei 

perder: talvez não tenha sabido encontrar uma contrapartida válida para a 

perda. Como resultado, qualquer perda acarreta a perda do meu ser‖ (p.12).  

O sentimento de perda daquela situação que foi vivida diversas vezes no 

passado detém a personagem e a imobiliza impedindo que tenha uma nova 
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experiência, pois ela é incapaz de aceitar a perda ou substituí-la, daí a eterna 

melancolia que a acompanha. 

Essa incapacidade de encontrar prazer no novo isola esse indivíduo de 

forma tão intensa que sua solidão passa a ser sua única companhia possível, 

como retrata Maria Judite de Carvalho na crônica A mulher e a renda.  

A personagem percebe uma senhora a fazer renda no metropolitano tão 

absorvida pelo seu trabalho que não percebia o que acontecia ao seu redor, 

encontrava-se em um mundo à parte em que só existia ela e sua renda 

 

Era uma senhora a fazer renda no metropolitano depois das seis. 
Movia os lábios apressadamente, e a agulha com o grande 
desembaraço que só uma grande pratica pode dar. Já tinha, bem 
enrolados sobre os joelhos, muitos metros de renda certinha, 
maculada. Uma senhora de uns cinquenta anos, vestida com certa 
elegância Tinha mãos bem tratadas e um ou dois anéis. E não 
levantava os olhos do trabaIho. Pensei que e!a contava os pontos 
como se contasse os minutos que tinha para viver. E que estava 
atenta a essa contagem, demasiado atenta e sem reparar que se 
encontrava ainda dentro da vida. (CARVALHO, 06/10/1968, p. 03) 

 

 Comportava-se como se não fizesse parte daquela vida, daquele 

ambiente, como se vivesse em outro mundo, isoladamente, acompanhada 

apenas da sua solidão. Não expressava qualquer tipo de reação em relação 

às pessoas que a rodeavam, poderia acontecer qualquer coisa que ela 

permanecia compenetrada. 

Em certa altura a escritora narra que alguém começa a gritar e a 

reclamar com uma voz azeda que ninguém lhe dava o lugar para sentar no 

metropolitano. Aquele comportamento chama a atenção de todos ali 

presentes, menos da senhora que continuava a fazer sua renda. Ela nada 

ouvia, ou não reagia a qualquer coisa que ouvia  

 

Entretanto a senhora fazia renda e continuava a mover os lábios ao 
ritmo das malhas. Não ouviu nada, ou se ouviu tez de conta. Mas não 
devia ter ouvido. No entanto, não era surda, porque quando «a voz» 
disse que a próxima paragem era Tal, guardou cuidadosamente o 
trabalho na mala, levantou-se, rompeu a multidão a passo 
cadenciado, sem se apressar, e, quando chegou lá adiante, saiu, 
porque o comboio tinha parado e as portas se haviam aberto de par 
em par a fim de me dar passagem. (CARVALHO, 06/10/1968, p. 03) 

 

A inércia da personagem pode ser percebida em razão de seu 

isolamento em relação aos outros, e, é justamente esse processo de 
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afastamento que gera o sentimento de solidão. Klein (1971) afirma que a 

insegurança do homem depressivo, melancólico, vem de sua incapacidade de 

se integrar ao meio em que vive. 

 O homem moderno é caracterizado pelo seu excesso de 

individualidade, entretanto ele não se sente necessariamente deslocado da 

sociedade em que vive. Já o melancólico isola-se por não conseguir interagir, 

agregar-se à sociedade, pois esta não possui mais os elementos simbólicos 

com os quais se identificava, ele não a reconhece. 

 O melancólico tem a consciência de que a sociedade, com o tempo, 

perdeu a identidade que ele conhecia e se integrava e por isso se afasta do 

seu convívio que lhe é estranho, isola-se pela incapacidade de se adequar à 

nova realidade que não lhe apresenta qualquer referencial. 

A personagem descrita não se afasta das pessoas por ser individualista, 

mas pertencer isoladamente a um mundo só seu, em que as horas da sua 

morte já estão sendo contadas, e que se apresenta diante dos demais como 

uma morta viva, um ser sem valor. 

Os melancólicos possuem uma dificuldade de se integrar ao presente e 

por isso tornam-se pessoas solitárias. Segundo Klein (1971) a solidão não vem 

da sensação de estar só, mas de não pertencer a um grupo e nem si mesmo. A 

solidão vem  

 

contribuindo para a sensação de não se estar na plena posse do seu 
eu, de que não pertence inteiramente a si nem, por conseguinte, a 
ninguém mais. Além disso, a sensação é de que as partes perdidas 
estão solitárias.  (KLEIN, 1971, p.138) 

  

A solidão do melancólico advém da falta, da dificuldade de integração 

com uma sociedade que vive para o presente e que facilmente se adéqua às 

mudanças ocorridas com a modernidade e isolam todos aqueles que de 

alguma forma não pertencem ao ambiente de novidades. 

Maria Judite consegue de forma inigualável retratar essa realidade sem 

citar diretamente todos esses conflitos sociais, apenas narra um cotidiano 

aparentemente sem importância do povo português que transforma em uma 

trama de ironia sutil, capaz de levar ao leitor de sua época a uma complexa 

reflexão.  
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5.3.2 As crônicas de 1969 

 

 No ano de 1969 o panorama político de Portugal permanecia o mesmo, 

em relação ao anterior. A ditadura continuava e a população não apresentava 

qualquer manifestação de descontentamento que pudesse alterar esse quadro 

em razão da forte opressão presenciada. 

 Maria Judite mantinha sua posição de editora e escritora no Diário de 

Lisboa apresentando nesse ano o maior número de crônicas publicadas nos 

“Rectângulos da Vida”, 137 (cento e trinta e sete) crônicas que mantinham o 

foco na condição melancólica do povo português. O sentimento de abandono 

constitui uma dessas faces da melancolia que está claramente presente nas 

crônicas de 1969. 

 A perda objetal característica do estado melancólico gera um sentimento 

de abandono por parte daquele que tem consciência da ruína daquilo que 

considerava familiar e seguro, do que servia de referência e agora deixa de 

existir. 

 A segurança do conhecido transforma-se na insegurança do novo, no 

abandono daquele que contava com a perpetuação do estável. A percepção da 

instalação do desavindo promove uma sensação de mal-estar naquele que foi 

obrigado a mudar seu referencial. Os contemporâneos, segundo Maria Judite 

de Carvalho, sentem-se inquietos 

  

Há um certo mal-estar. As pessoas não se sentem tranquilas, ou 
sentem? Creio que não, que há qualquer coisa ou que não há 
qualquer coisa, enfim, que há exagero ou carência, e então a balança 
oscila e nós estremecemos. Porque oscilou a balança? perguntarmos. 
Que peso ou que ausência de peso a fez sair da tranquilidade da sua 
linha quieta e horizontal? (CARVALHO, 14/02/1969, p. 03) 

 

Nesse trecho da crônica Nós, os contemporâneos percebe-se a maestria 

da escritora ao mostrar a singularidade de seu cotidiano que se mostra 

incômodo, pois as pessoas não se sentem mais tranquilas, estão carentes por 

não terem mais o conforto daquilo que lhes era conhecido. O novo nem é bom 

nem é mal, na percepção da autora, é apenas novo. E por ser assim origina o 

natural desconforto vivido pela sociedade portuguesa, capturada na crônica, 
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que ainda não se encontrava totalmente adaptada ao novo, ou mesmo tinha  

percebido com nitidez as alterações de seu cotidiano. 

O abandono vem da sensação de que os homens desejando cada vez 

mais o novo esquecem de seu passado e da representatividade que este tem 

na sociedade.  

Além disso, não podemos deixar de perceber o momento social vivido 

pela sociedade portuguesa que, muito oprimida e pressionada pelo sistema 

político da época parece desejar uma liberdade impossível. 

A busca pelo encontro com novas terras, com a descoberta de novos 

lugares, como a Lua, levam os homens a não se lembrarem do que 

representam suas raízes. As abandonam sem qualquer pudor, pois o presente 

tem maior importância que os valores cultivados no passado. 

Essa intranquilidade, portanto vem da audácia dos descobridores 

segundo a escritora, ―Tudo por causa deles, dos austronautas.‖ E os 

contemporâneos, que vivem também a ideia do alcance do desconhecido 

sentem-se abandonados pelos que foram, longe da terra, buscar o inédito 

 

E nesses Iivros que talvez já não sejam de papel mas de qualquer 
outro material recém-descoberto, estaremos todos nós, os con-
temporâneos dos primeiros navegadores espaciais, desses que 
fizeram a coisa mais extraordinária de todas desde que o nosso 
mundo é mundo: fugir dele, começar a fugir dele e da prisão que 
durante milénios atraiu todos os corpos para o seu centro. 
(CARVALHO, 14/02/1969, p. 03) 

 

Os astronautas, de acordo com a percepção da escritora, coseguem 

fugir das limitações de seu mundo, da prisão em que viveram por tanto tempo. 

A busca pelo novo abre diversas perspectivas e, principalmente, a do incômodo 

daqueles que vivem sob os preceitos de suas tradições. Esses se sentem 

abandonados, pois os homens estão a se focar nas inovações e a esquecer 

das tradições. O mal-estar, portanto, continua a ser sentido pela população 

abandonada que deseja fugir de sua realidade 

 

E então esse mal-estar, esse receio de sermos abandonados quando 
afinal ainda nem sequer aprendemos a andar sòzinhos. Abandonados 
e com fome e doentes e sem saber nada de nada. E a balança oscila 
e nós estremecemos porque os homens voadores de quem somos 
contemporâneos, se puseram a olhar insistentemente para o céu. E 
no meio do nosso entusiasmo, receamos que eles se esqueçam de 
que a Terra continua a existir, ainda com muitos homens ignorantes e 
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doentes e com fome. Diáriamente a morrer de fome, de ignorância e 
de doença. (CARVALHO, 14/02/1969, p. 03) 

 

 De forma sutil a autora mostra ao leitor que os astronautas, os donos do 

poder, os poucos que realmente são responsáveis pelas mudanças, estão 

fugindo, abandonando a população, os seus contemporâneos, em busca de 

novidades sem nem mesmo terem resolvido as questões primárias de sua 

Terra, como a ignorância e a doença. 

 A sutil ironia com que Maria Judite descreve seu cotidiano leva o leitor a 

uma reflexão que vai além do fato narrado, ela constrói uma narrativa em que 

desconstrói o acontecimento do cotidiano descrito o jornal. Sua ótica é 

diferenciada do jornalista e se aprofunda bem mais no retrato social de sua 

época. 

 O abandono social é por ela retratado com uma forma tão discreta que 

muitas vezes parece ser imperceptível em uma primeira leitura. O estudo 

aprofundado de sua escrita é que pode nos dar a complexidade do ambiente 

narrado quase que diariamente pela escritora. 

 Em 1969 sua escrita permanece voltada para o desequilíbrio vivido pelos 

portugueses em razão das diversas rupturas ocorridas na sociedade. Mas o 

abandono, tanto individual como coletivo, mostram-se com maior intensidade 

nesse período. 

 A ausência da repetição de atitudes e de fórmulas seculares gera uma 

insegurança no mesmo sentido em que perde sua unidade e coesão. O estado 

do homem moderno é fragmentário, isolado, não encontra mais a mesma 

integração com seu grupo, o que gera especialmente um conflito. 

 As partes desse homem estão fracionadas e abandonadas, perdidas, em 

um contexto social, o que as leva a um isolamento. Este, conforme retrata Elias 

(1994), faz parte do processo de individualização do homem moderno. O que 

existe é uma impressão de que o mundo interior de cada indivíduo está isolado 

do restante da sociedade. O que se pode efetivamente observar é que existe 

um abismo entre o interior de cada indivíduo e as outras pessoas 

 

Desse modo, perpetua-se o símbolo metafísico da individualização 
crescente, a idéia que o indivíduo tem de que seu eu interior está 
isolado do mundo lá fora como que por um muro invisível. Mas ela se 
apresenta mais como expressão do sentimento pessoal de estar 
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isolado dos outros, ou como a sensação do "indivíduo" de estar 
separado da "sociedade", e menos como a expressão de um abismo 
entre o homem e a natureza. E se amplia a noção desse eu "interior" 
isolado do mundo externo. (ELIAS, 1994, p. 106) 

 

 O sentimento de que na modernidade o homem está isolado, 

abandonado, é narrado por Maria Judite de uma forma bastante peculiar, pois 

observa que esse sentimento é expressivo naquele que se sente melancólico, 

solitário. 

 Na crônica As coisas inúteis a cronista narra o ato de uma senhora jogar 

fora os utensílios que não mais a interessa, ou seja, que estavam quebrados 

ou rabiscados. Ao ver uma faxineira oferece a ela, supondo ter um nível social 

inferior ao seu, devendo ser uma miserável, os objetos inúteis caso encontre 

neles alguma serventia 

 
Na escada encontrou a mulher (ela pensava «a mulherzinha») que às 
vezes ajudava a porteira a encerar. Tinha um ar tão miserável que... 
— Está lá em cima uma quantidade de louça. Partida, claro. Se logo 
quiser   ir   ver,   pode   ser   que   alguma coisa...  
A «mulherzinha» agradeceu muito e ao fim da tarde — já ela 
regressara—, apareceu e levou tudo do cesto que a porteira lhe tinha 
emprestado. Nem um caco deixou. 
— Oh minha senhora, é que nós somos pobres, e tudo nos faz jeito. 
Quase que não tenho pratos. Vão-se partindo, não é? Depois, 
quando é que há dinheiro?             
E lá se foi.  
(CARVALHO, 13/09/1969, p. 03) 

 

A mulherzinha se mostrou agradecida pelos objetos recebidos porque 

para ela eles estavam muito bons. Para ela, que era pobre, tudo tinha 

serventia. A senhora cheia de utensílios que lhes eram inúteis descartou 

facilmente os objetos no lixo e os ofereceu a uma miserável, que nada tinha.  

É possível perceber o abismo criado entre a mulher rica e a pobre e, 

principalmente, a percepção de cada uma delas do que seria de fato importante 

 

Ela, a da volta à casa de vez em quando, ficou pensativa. «Nós 
somos pobres», dissera a mulher sublinhando o nós. E perguntara: 
«Quando é que há dinheiro?» Ela também se considerava pobre e 
nunca tinha dinheiro para nada. Não o tinha, porém, de um modo 

diferente. Era pobre de outra maneira. (CARVALHO, 13/09/1969, p. 

03) 
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Maria Judite faz perceber que a mulher que se julgava rica não era tão 

diferente da pobre, pois ambas sentiam uma falta interior, um abandono que, 

no caso da rica não era preenchido pelo dinheiro. 

 Sutilmente a autora critica a sociedade portuguesa e moderna que 

diferencia as pessoas pela quantidade de objetos e dinheiro que possuem e 

não por sua essência. A margem que distingue o pobre do rico não diferencia o 

sentimento de perda e abandonos que cada um vive. 

 É, portanto, ilusória a ideia de que estamos separados um dos outros 

pois ainda vivemos em sociedade embora esta apresente características de 

individualidade não significa que nos tornamos indivíduos isolados. É o que 

defende Elias (1994) que as relações humanas devem ser percebidas através 

do comportamento da sociedade em que vivem. 

 ―É peculiar a trama da independência e dependência, de necessidade e 

capacidade de decidir sozinho, por um lado, e de impossibilidade de decidir 

sozinho, por outro.‖ (p. 124) 

  Maria Judite então critica habilmente as pessoas abandonadas pela 

sociedade em razão do status social, mas que se encontram em pé de 

igualdade com as mais afortunadas economicamente enquanto pessoas. 

Entretanto, a insistência desses últimos em permanecerem isolados em lugar 

superior aos demais leva ao sentimento de desagregação, de abandono de uns 

em relação aos outros. 

 Uma criança, que ainda não possui todos os conceitos e valores de sua 

época, é capaz de compreender que a sociedade é feita por um grupo de 

pessoas que interagem entre si e que, embora possam ter suas peculiaridades, 

tem uma homogeneidade enquanto sociedade. 

 Na crônica Adeus, amigo a escritora apresenta a tentativa de uma 

mulher adulta ensinar a seu filho como perceber as diferenças sociais de forma 

limitada, incutindo uma inútil ideia de separação entre os homens ricos e 

pobres. 

 Nas telas expostas estavam as crianças pobres, com roupas gastas e 

sem cor, bastante diferentes dos trajes do visitante esmeradamente vestido 

(blazer azul e calça cinzenta) que estava a gostar do que via 
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A mãe seguira em frente e ele ali parado diante do miúdo magro ,de  
pés   grandes,  descalços. Também os pés eram como todo o corpo 
como o próprio rosto, meio esboçado. O dedo grande separado dos 
outros, que se juntavam. 
«Que bonito este aqui, mãe!» disse. 
A senhora voltou atrás, mestra paciente e disposta a ensinar o que 
sabia e que, decerto, no seu entender, era muito. E então perguntou 
em voz bastante alta, sem nenhuma espécie de inibições, se ele, o 
filho, achava normal ter-se um pé daqueles, se ele, o filho gostava de 
ter uns pés assim. 
A criança encolheu os ombros um tudo nada perplexa, e o blazer 
subiu um pouco, logo voltou ao seu lugar. «Claro que não, mas...» 
(CARVALHO, 09/12/1969, p. 03) 
 

                                                                                                                                                         

O mas, nesse caso, expresso pela criança, era tudo. O garoto 

compreendia que aquilo era uma pintura, e não uma fotografia e que o pé 

estava daquela forma representado para dizer algo que a mãe cheia de suas 

certezas não conseguia compreender ou não queria que seu filho soubesse 

 

«Não há mas nem meio mas. Não gostavas tu nem gostava 
ninguém» declarou a senhora em voz convictae muito sabedora, a 
voz de uma pes-soa sem hesitações, a ensinar a um inocente as 
suas certezas, aquelas e outras está bem de ver. Muitas muitas 
certezas. «E agora vamos indo que está a fazer-se tarde. Se eu 
adivinhas-se...» ainda disse. 
Todos temos as nossas falhas, a da senhora em questão era aquela. 
Não adivínhava. 
E lá se foram. Mas o garotinho de blazer ainda olhou para trás uma 
vez, como quem se despede de um amigo pessoal, considerado 
indesejável pela familia. (CARVALHO, 09/12/1969, p. 03) 

 

Existe um abandono daqueles que supostamente não pertencem ao 

mesmo mundo, daqueles que estão à margem de uma sociedade vista pela 

escritora e narrada de forma simples, mas penetrante, trazendo uma enorme 

reflexão a respeito dessa sociedade moderna. 

O sujeito melancólico se sente assim abandonado por não pertencer ao 

grupo social, por não se encontrar no local costumeiro e ter que adotar certas 

percepções que são novas e não trazem, portanto, a segurança das anteriores. 

As transformações percebidas pela escritora fazem de seu repertório uma 

complexa percepção da realidade moderna vivida no fim da década de XX em 

Portugal. 
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5.3.3 As crônicas de 1970 

 
 

O melancólico se vê próximo da morte no sentido em que sua 

intolerância com a perda o leva a um estado de retração no qual se refugia até 

inanição, até fazer-se de morto ou até a própria morte. Ainda vivos, portanto, os 

melancólicos já se abandonam, desistem, imobilizam-se.  

Esse estado de incapacidade no qual o melancólico se firma leva muitas 

vezes a uma sensação de morte em vida. Kristeva (1987) afirma por diversas 

vezes que a melancolia é o estado do ser para a morte, uma disposição para o 

ritmo diminuído, para o tempo apagado. Para ela a existência do melancólico é 

desvitalizada e está a todo tempo a vida tendendo para a morte 

 

... embora às vezes exaltada pelo esforço que faço para continuá-la, 
a cada instante está prestes a oscilar para a morte. Morte vingança 
ou morte liberação, doravante ela é o limite interno do abatimento, o 
sentido impossível dessa vida, cujo fardo, a cada instante parece 
insustentável. (KRISTEVA, 1989, p. 11-12) 

 

 

Uma vida sem luz, sem energia, sem entusiasmo é o que retrata Maria 

Judite de Carvalho em suas crônicas publicadas no ano de 1970. Seus 

personagens apresentam uma grande desilusão de vida, um desânimo que os 

assola e impede de viver o que lhes resta. 

Para Kristeva (1989) o indivíduo melancólico se faz fragmentário, 

desintegra-se com a angústia que o acompanha e inicia sua morte ainda em 

vida por não suportar a realidade em que se encontra. Escapar dela talvez seja 

uma de suas armas para continuar a viver. 

Maria Judite narra, em Uma Lisboa chamada sonho, a construção de 

uma nova cidade em que sua personagem se sentiria feliz, que cria para fugir 

daquilo que encontra de forma costumeira 

 
Para mergulhar no sonho, fecho os olhos á realidade que me cerca, e 
procuro em mim os restos mortais de uma vocação, de resto ignorada, 
de arquitecto. Eis-me pois, também eu, a demolir. Porque não? Se 
Lisboa é a cidade menos estática que conheço (complexo de 1755, 
quem sabe?), e eu sou de Lisboa, porque não hei-de colaborar nas 
demolições, embora em sonho? E logo nas reconstruções, está bem 
de ver? (CARVALHO, 22/02/1970, p. 03) 
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Mas sua realidade, assim como seu íntimo, estão por ruir, seus valores, 

suas percepções estão sendo demolidas assim como a cidade de Lisboa, a 

desfragmentação é o início de um fim que será reconstruído sem a sua ajuda. 

A arquitetura de seu sonho não quer acompanhar a demolição de 

Lisboa, a sua destruição. A personagem não está de acordo com o fim, com as 

perdas da cidade e de si mesma. 

Segundo Kristeva (1989) o melancólico encara sua perda como a morte, 

seria, nesse caso, a morte da personagem e de Lisboa, e esta se mostra 

irreparável e, diferentemente do luto, que com o tempo vai se esvaindo, 

permanece durante a existência infindável da melancolia.  

A sociedade que é construída com a modernidade provoca muitas 

perdas de sentido, valores ou costumes que são encarados como sua morte. 

Esse fato gera uma aflição que atrai a insegurança do sujeito que se sente a 

todo tempo ameaçado pela sua morte. 

A perspectiva de um fim leva o melancólico a uma angústia que lhe tira a 

esperança e que o imobiliza para reagir. Na crônica Homem e a morte Maria 

Judite afirma que só se morre quando não vale mais à pena lutar, quando a 

perspectiva chega ao fim e não há mais esperança  

 
quando todas as janelas abertas para o exterior se fecharam, quando 
o homem se encontra face a si próprio e compreende que já não tem 
nenhum sentido, que ninguém precisa dele, quando tudo ísso 
acontece, que o homem morre. (CARVALHO, 24/02/1970, p. 03) 

 

O sentimento de melancolia, portanto, leva ao homem à necessidade de 

um fim, pois aquela vida que está sendo vivida não lhe traz ânimo. Por isso é 

preciso compreender que para o homem não é a própria morte que traz o 

temor, ou o terror, segundo Elias (2001), mas a imagem antecipada da morte.  

A morte em vida como descreveu Kristeva (1989) sobre o sentimento de 

melancolia. 

Esse sentimento pode ser experimentado, segundo Maria Judite, nos 

dias de inverno. Nestes  

 
Mas depois vêm o frio e a chuva e os dias encolhem, escurecem e 
são rmuito tristes, dias sem esperança de melhores dias, de outros 
sóis, de outros Verões. Porque não haverá mais nenhuma dessas 
coisas. Ei-las, as quatro colunas do mau tempo e da morte 
necessária. A grande necrologia do Inverno.  As folhas secas ou 
doentes que caem porque tem de cair um dia destes e aproveitam 
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para isso o menor sopro de vento. As árvores tão fortes que pareciam 
eternas mas que a tempestade fulminou. (CARVALHO, 18/01/1970, p. 
03) 

 

Na crônica As quatro colunas do inverno ela demonstra o quanto a vida 

se entristece com a chegada do inverno. A morte está ligada a esta estação, as 

árvores morrem, as folhas morrem e os homens também morrem em maior 

quantidade nesse tempo de melancolia. 

―Faleceu o sr., a sr.a... Tinham 75 anos, 80, 90, mais.‖ Esclarece a 

crônica. Entretanto ―houve um espanto em redor porque nunca se espera 

aquilo, embora até hoje ninguém tivesse descoberto o segredo da per-

manência.‖.(CARVALHO, p. 03) 

A capacidade de se indignar com a morte ainda é muito grande porque a 

maioria dos indivíduos tende a achar que esta só chega para os outros. Como 

se sentem na modernidade, separados dos outros por um muro invisível. 

Acreditam que para seu mundo exterior isso jamais ocorrerá. É preciso encarar 

dessa forma para que não se antecipe a própria morte, para que não se viva a 

angústia de morrer ainda em vida. 

Mas a escritora com uma engenhosa agudeza desnuda esse processo 

tratando a morte como um resultado natural da vida, não há, segundo ela, 

motivo para espanto 

 
E, de repente, eis que tudo acabou O amor e o ódio, aquele agarra-
rem-se as pessoas a pequenas coisas efémeras, darem tudo por 
elas, perderem tudo por elas. E o tempo que tinha de passar, passou, 
e ei-las ajudando à construção das colunas que duram um dia. Às 
vezes na verdade, pouco mais do que isso para quem lè a noticia. Um 
dia.  (CARVALHO, 18/01/1970, p. 03) 

 

E de repente eis que tudo se acaba. A percepção da efemeridade das 

coisas se abate sobre todos nós, ela está presente na vida de cada um como a 

notícia do jornal, que dura apenas um dia, quando muito. 

Os antepassados encaravam a morte com uma certa banalidade, pois 

esperava-se por ela, e nesse momento todos os ritos de costume eram 

cumpridos. Entretanto, na modernidade, segundo Aries (2003) a morte é vista 

como uma invenção inédita 

 

Ela é agitada pela emoção, chora, suplica e gesticula. Não recusa os 
gestos ditados pelo uso. Pelo contrário, cumpre-os, eliminando-lhes o 
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caráter banal e costumeiro. A partir de então, são descritos como se 
fossem uma invenção inédita, como se fossem espontâneos, 
inspirados por uma dor apaixonada e única no gênero .  
Naturalmente, a expressão da dor dos sobreviventes é devida a uma 
intolerância nova com a separação. Mas não é somente diante da 
cabeceira dos agonizantes e da lembrança dos desaparecidos que se 
fica perturbado. A simples idéia da morte comove. (AIRES, 2003, 
p.67) 
 

 
Dessa forma, a morte no ocidente, no século XX, contradiz a ideia 

natural da morte, exprime uma intolerância em relação a esta perda assim 

como há no melancólico. Os modernos não encaram a morte com naturalidade, 

sua efemeridade incomoda ao moribundo e ao que permanece vivo. 

A tentativa, frustrada, portanto, é de se afastar, de se isolar da morte, e 

passar a percebê-la como um acontecimento ligado estritamente ao outro e 

nunca a ele mesmo. 

A angústia da perda traz a melancolia, assim como é melancólico aquele 

que vive em mundo apático, em que a morte se apresenta logo em vida 

 
Surgíram em herméticas ampolas, e o mundo sentiu-se cheio de 
esperança. Fica sempre cheio de esperança, o mundo, sobretudo 
quando lhe são propostas coisas fáceis à primeira vista, embora 
inacessíveis, coisas-fada, em suma. Uma fonte de juventude 
apareceu aqui há tempos — constou —não sei onde, para as bandas 
da Ásiia. Que beleza e que poesia, uma fonte de juventude! 
(CARVALHO, 24/01/1970, p. 03) 

 

O que existe é uma tendência maciça dos modernos em acreditar em 

fontes da juventude, em algo que milagrosamente pode nos salvar sempre da 

morte. As pessoas resistem à ideia da morte o quanto possível, os que morrem 

são encarados como desvios da norma social. 

A escritora sabiamente penetra nesse campo doloroso do homem e lhe 

informa, de maneira simples que a morte é inevitável. Ela atinge o que o 

homem mais teme 

 

O progresso no conhecimento biológico tornou possível elevar 
consideravelmente a expectativa de vida do indivíduo. Mas por mais 
que tentemos, com o auxílio do progresso médico e a capacidade 
crescente de prolongar a vida do indivíduo e aliviar as dores do 
envelhecimento e da agonia, a morte é um dos fatos que indica que o 
controle humano sobre a natureza tem limites. (ELIAS, 2003, p.90) 
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O elixir da vida de que trata a crônica juditiana parece algo milagroso ou 

como chama ―coisas-fada‖ que irão nos dar o caminho para a eternidade. O 

remédio vinha do pólen 

 
Comprimidos de PÓLEN de flores. Para os fracos e convalescentes, 
para defesa do orga nismo, para recuperação das energias. Seguia-
se ainda uma referência ao facto de o pólen ser um dos mais ricos 
alimentos da Natureza, pelo seu elevado teor em vitaminas e ácidos 
aminados. (CARVALHO, 24/01/1970, p. 03) 

 

A pessoa que descreveu esse anúncio, segundo a escritora, deveria 

conhecer profundamente de medicina e farmacologia, mas ela que via o 

anúncio dias seguidos pelo jornal pensava que se o remédio fosse apenas o 

pólen, sem nenhum outro remédio, já seria suficiente em razão de suas 

qualidades. 

Entretanto, o que estava ali disposto era o remédio antigo que ganhou 

uma nova publicidade, porque se assim não fosse ―iríamos florir reacender, 

estar em breve em pleno rejuvenescimento. Formidável, nâo? Uma fonte 

juventude-jardim, todos os anos pela Primavera.‖ ―Para quê tirar-nos com tão 

científicas e antipoéticas palavras a inesperada esperança de reflorir um 

destes dias?‖ 

O homem tende a acreditar que está longe da própria morte física, 

embora, muitas vezes, tenha uma morte em vida. A limitação de sua existência 

é um dos calos do homem moderno que não consegue enfrentar suas 

limitações e por isso a todo tempo está à procura de uma fonte de juventude 

que o faça desvincular da ideia da morte. 

 

5.3.4 As crônicas de 1971 e 1972 

 
 

Nos anos de 1971 e 1972 Maria Judite diminuiu suas publicações nos 

―Rectângulos da Vida‖ e expressou de maneira mais profunda o sentimento de 

melancolia e a incapacidade do indivíduo de sair desse estado de ânimo.  

Sontag (1986) afirma que o melancólico se torna cada vez mais 

introspectivo na medida em que se sente impelido a se mostrar ao outro. 

Quanto mais sua presença é notada ou quanto mais se exige sua performance 

mais ele se retrai, pois sabe que não possui a força daqueles que se expõem 



136 

 

com facilidade e se expressam com desenvoltura. Ele sabe que sua situação é 

diferente, que seu estado de desânimo não lhe permite sair da prisão em que 

se encontra. 

Sua inércia é, para ele, imbatível, impossível de ser vencida e, por isso, 

apresenta a tendência de se prostrar diante de qualquer situação. Não 

encontra nunca uma solução para seu descontentamento e se esconde cada 

vez mais da sociedade e de si mesmo, acomodando-se no estado de 

imobilidade. Sontag (1986) afirma que  

 

Quando o indivíduo nascido sob o signo de Saturno se sente 
observado, seu verdadeiro impulso é olhar para o chão, para um 
canto. Ou melhor, baixar a cabeça e olhar o caderno. Ou esconder a 
cabeça atrás do muro de um livro. 
É próprio do temperamento saturnino atribuir à vontade seu recuo 
para interiorização. Convencido de que a vontade é fraca, o 
melancólico empreende esforços extravagantes para desenvolvê-la. 
(SONTAG, 1986, p. 96-97) 

 

Não há como exigir do melancólico um comportamento mais 

extravagante ou de exposição, ele sempre se encontra em uma posição 

discreta em relação aos acontecimentos e pouco se expressa em público. Está 

mais voltado para seu mundo interior de seus infortúnios e angústias, não se 

atreve a mudar sua situação ou a dos outros. É sempre o agente passivo e não 

ativo dos acontecimentos de sua vida. 

Para ele o mais importante é manter a situação atual, ficar inerte diante 

de tudo, paralisar-se diante de qualquer mudança, pois as transformações não 

fazem parte de sua realidade. Não existe para ele a possibilidade do 

enfrentamento de seus limites, pois a tristeza que o toma por completo. 

Ginzburg (2001, p.112) afirma que o sujeito melancólico após sofrer a perda 

passa a viver em um eterno desânimo, ―perde o interesse pelo mundo externo, 

inibe suas atividades e diminui o sentimento de auto-estima.‖  

A busca pelo diferente, pelo novo, não faz parte da vida do melancólico 

que está sempre acomodado, acostumado com o que já possui, como nos 

mostra Maria Judite de Carvalho em seu conto Outra cor. Ela denuncia o 

estado de aceitação da maioria das pessoas que jamais buscam mudar, alterar 

suas condições ou conceitos, que estão sempre satisfeitas com o que já existe 

ou conhecem 
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Mas logo uma parede surge entre nós e a imaginação. Vamos por ali 
fora, a galope para além dos limites, pensávamos, e de repente 
batemos a cabeça com a tal parede. Dali não se passa, nada a fazer. 
Mas era só uma cor... Ensinaram-nos que são sete as do espectro 
solar. Porquê sete e não oito ou dez ou doze, isso não sabemos. Só 
que nós, fartos do vermelho e do amarelo e do alaranjado e do verde 
e do azul e do anil e do violeta queríamos inventar mais uma cor, só 
isso, não era pedir muito, pois não? No entanto por mais esforços, 
não conseguimos chegar lá. E batemos na tal parede, que é espessa 
como tudo e da altura do céu. (CARVALHO, 11/04/1971, p. 03) 

 

As paredes da prisão na qual se encontram os melancólicos são mais 

espessas do que tudo e mais altas que os céus, não se desfazem por qualquer 

razão, não o libertam por qualquer motivo, elas os mantém enraizados aos 

seus sentimentos negativos e angústias impossibilitando qualquer pensamento 

imaginativo que ultrapasse seu estado perene. 

É através de um exemplo simplório, do número restrito de cores do arco-

íris, que a escritora ressalta uma característica de seu povo, de estar 

acomodado à sua realidade, de não usar de sua imaginação para se superar, 

para alçar voos maiores. Os limites já existentes são aceitos sem qualquer 

contestação, os que, por ventura, querem mais, são vencidos pelas grades da 

prisão impostas pelo limite já conhecido. Por mais que o melancólico pense em 

transcender seus limites ele sempre se depara com sua precariedade, e se 

frustra, como esclarece Ginzburg (2001, p. 113). 

Ao mesmo tempo em que o melancólico é incapaz de apresentar um 

comportamento audacioso, repleto de atitudes, ele se exclui da vida cotidiana e 

se esconde dos acontecimentos que rodeiam a sociedade moderna. Ele perde, 

o interesse pela realidade externa em razão de uma necessidade de estar só, 

segundo Sontag (1986, p.99). 

Essa introspecção, essa individualidade que aflora no melancólico faz 

com que, embora perceba as mudanças do cotidiano não faça nada para 

alterá-la. Maria Judite mostra esse comportamento na crônica A cidade e as 

cerras narrando a indiferença do homem em relação a escassez das terras, 

das árvores e dos jardins com bonitos verdes. Para ela o homem se divorciou 

da terra 

 

Quase total é o nosso divórcio da terra. Aqui, onde moramos, onde 
talvez tenhamos nascido, só há pedras, alcatrão, cimento esburacado 
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e vidraça e as poucas árvores que até agora resistiram à fúria 
destrutora-construtora dos homens, têm as suas secas e tristes 
raízes mergulhadas em terra-pó sem cor, terra morta, esqueleto de 
terra. (CARVALHO, 22/02/1972, p. 03) 

 

Após essa separação observada o homem deixou de se harmonizar com 

a terra e nada, em relação a isso foi feito. Todos os da cidade querem receber 

em suas casas o alimento vindo da terra, mas ninguém quer manter o seu 

cultivo. 

Mesmo diante dessa constatação o homem nada faz, não muda suas 

atitudes, ou melhor, não toma qualquer atitude em relação a essa perda e a 

escritora assim termina sua narrativa: ―Continuamos divorciados da terra, claro. 

Nossa rua só há três ou quatro árvores miseravelmente raquíticas e 

descoradas. Mas sentimo-nos receosos. Desde quando? Até quando? Como 

vai ser um dia? Pensamos.‖ (CARVALHO, 1972, p.03) 

Existe apenas uma pretensa reflexão sobre o fato que se encontra em 

pensamento, não existe qualquer indício de atitude ou ação em relação ao fato 

constatado. A narrativa juditiana apresenta um homem imóvel diante das 

mudanças sofridas, inerte assim como o melancólico que, embora veja os 

acontecimentos ao seu redor, não se sente capaz de alterá-los e até mesmo 

não possui interesse em fazê-lo. Essa realidade lhe passa desapercebida em 

razão de sua introspecção. 

Esse recolhimento interno tem relação com o processo moderno da 

individualização. As pessoas apresentam um maior grau de individualização 

conforme o processo de civilização sofrido por sua sociedade, segundo Elias 

(1994, p. 103). Quanto mais desenvolvida esta for mais o indivíduo se sente 

separado dos outros, revelando certo choque entre ele e a sociedade. 

O mundo interior do homem está cada vez mais distante do mundo 

exterior em que vive, trazendo uma sensação de que o mundo externo em 

nada pode afetar a individualidade 

 

Desse modo, perpetua-se o símbolo metafísico da individualização 
crescente, a idéia que o indivíduo tem de que seu eu interior está 
isolado do mundo lá fora como que por um muro invisível. Mas ela 
se apresenta mais como expressão do sentimento pessoal 
de estar isolado dos outros, ou como a sensação do 
"indivíduo" de estar separado da "sociedade", e menos como 
a expressão de um abismo entre o homem e a natureza. E se amplia 
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a noção desse eu "interior" isolado do mundo externo. (ELIAS, 1994, 
p. 106) 

 

Esse comportamento típico da modernidade em muito se aproxima ao 

do melancólico que também se sente excluído de sua realidade, mas isso 

ocorre em razão da perda sofrida e da vivência de sua angústia eterna que o 

paralisa. Sua insatisfação traz uma necessidade de imersão e vivência solitária 

que o afasta dos acontecimentos do mundo exterior.  

O homem moderno procura ser considerado e destacado dos demais 

para que sua individualidade seja ressaltada, entrega-se em uma batalha 

pessoal diária em busca de suas qualidades e aptidões para ser diferenciado 

do resto da sociedade. O seu reconhecimento como pessoa singular é o seu 

objetivo. Para sobreviver precisa se impor como pessoa única. 

Entretanto, o melancólico se isola não para se destacar, mas para viver 

intensamente seus sentimentos interiores e não consegue se inserir ao 

contexto social em razão do desânimo, da inação que carrega consigo. A 

resignação é exposta pela escritora de forma nítida em suas crônicas, 

caracterizando o povo português como melancólico e estático como descreve 

na crônica Esperança à portuguesa  

 

Isso da saudade é uma boa história. Somos é uma gente melancólica 
mas cheia de esperança. ―Se me sair a sorte grande, faço e 
aconteço.‖ Dizemos, enumerando tudo o que vamos fazer e 
acontecer. ―Se ganhar no Totobola eu lhes direi‖. Temos mesmo tanta 
esperança armazenada que chagamos a acreditar que uma dessas 
sortes nos visite sem o trabalho de comprarmos cartelas nem 
preenchermos boletins. (CARVALHO, 13/03/1971, p. 03) 

 
  

Os portugueses esperam que suas vidas mudem sem que necessitem 

fazer qualquer ação para que a transformação ocorra. São pessoas com muita 

esperança, mas nenhuma atitude, o que repercute numa vida estática, como 

percebe a escritora. ―A nossa esperança é, por assim dizer, estática. Não nos 

peçam grandes esforços‖ (CARVALHO, 1971, p. 03) 

O povo português se mostra melancólico em razão de sua inação, por 

não conseguir modificar sua realidade em razão de sua situação estática. Ele 

espera que algo diferente o aconteça, mas não age para conseguir tal 

resultado. 
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As crônicas retratadas nos anos de 1971 e 1972 retratam justamente 

essa impossibilidade do melancólico de mudar a própria realidade por não ser 

capaz de agir. Ele se isola em seu desânimo e em suas frustrações e não 

consegue sair desse estado introspectivo para alterar sua vida e mesmo assim 

pensando sabe que nunca conseguirá sair dessa inércia. 

Assim Maria Judite retrata a ida de um senhor a uma loja de brinquedos. 

Ele se comporta como se estivesse perdido no tempo, esquecido, longe de 

tudo ao ver um comboio pequeno em movimento. Ele não estava se lembrando 

nem da infância ou da vida adulta, estava a olhar o comboio e imaginar seu 

trajeto cheio de pontes e túneis e no seu fim uma estaçãozinha maravilhosa e 

tranquila que tinham pessoas à sua espera 

 

Passara aqueles minutos de tempo que não estava situado na 
infância nem na idade adulta nem em nenhuma idade, mas onde era 
bom estar. E olhara com um olhar que também não era o seu, para 
aquele comboio minúsculo e barulhento, passando por pontes e 
túneis de brinquedos e chegando por fim – enquanto não partia de 
novo – a uma estaçãozinha maravilhosa e tranquila onde havia flores 
e pessoas alegres sentadas à espera. (CARVALHO, 13/03/1971, p. 
03) 

  

O homem imaginava um lugar maravilhoso onde se sentia muito bem, 

mas que não existia, foi criado por sua mente para poder sair da realidade em 

que se encontrava. O que surpreende é que esse homem em nada faz para 

mudar seu lugar, permanece em sua vida insatisfatória e não age para obter 

um resultado diferente. Acomoda-se, resigna-se e não escapa das paredes que 

o imobilizam. 

Scliar (2003, p.75) afirma que ―a ociosidade, sempre rotulada como a 

mãe de todos os vícios, é classificada como a maior causa do estado 

melancólico.‖ Sua melancolia não permite grandes ações ou transformações de 

realidade, pois ele sabe que não há saída para seu estado de insatisfação. 

Nada pode tirá-lo da sua tristeza profunda e de sua angústia interior. 
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5.3.5 As crônicas da melancolia 

 
 

Nos cinco anos em que Maria Judite de Carvalho publicou suas crônicas 

nos ―Rectângulos da Vida‖ procurou demonstrar as características do povo 

português de sua época e como ele se comportava diante dos acontecimentos 

vividos. Na política o país não sofreu qualquer alteração durante este período, 

pois o regime ditatorial manteve em suas rédeas a população sem grandes 

esforços já que os portugueses se mantinham ―conformados‖ com a situação 

que lhe era imposta. 

Em nenhum momento a escritora se referiu, diretamente, em suas 

crônicas ao momento político de repressão vivido, entretanto é possível 

perceber que muitas vezes ela mencionou como característica de sua 

sociedade o estado de permanente acomodação, de aceitação expressa de um 

ambiente totalitarista que certamente trouxe prejuízos para o desenvolvimento 

de sua cultura. 

Essa forma sutil e hábil de se comunicar é o que potencializa a escrita 

penetrante de Maria Judite de Carvalho. Aparentemente nada é dito em suas 

crônicas, são textos leves, irônicos e despretensiosos, mas que se percebidos 

com o mínimo de astúcia levam a uma reflexão aguda do comportamento 

humano, e principalmente do povo português, em relação aos fatos do 

cotidiano. 

A crítica discreta da autora é sua principal arma contra os desmandes 

políticos e a corrupção de valores que percebe crescer em sua sociedade. 

Nada é falado, mas tudo é dito. Essa é a principal definição da escrita juditiana. 

Sob o emaranhado de fatos do cotidiano português narrados em 395 

(trezentos e noventa e cinco) crônicas foi possível perceber, após longas 

leituras e reflexões, que o mote de sua escrita nascia do sentimento de 

melancolia. 

Uma escrita que se baseou na simplicidade trouxe à tona a 

peculiaridade de uma cultura que até os dias de hoje está presente em sua 

forma de expressão: a melancolia portuguesa. Scliar (2003) demonstra bem o 

que seria a tristeza do povo luso. Para ele, os portugueses que vieram ao 
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Brasil já apresentavam uma tristeza profunda em razão do desaparecimento do 

mito do português herói e essa tristeza patológica perpetuou e permanece 

impregnada nessa sociedade até os dias de hoje, pois triste é o clima 

emocional do povo lusitano. 

A melancolia tratada por Maria Judite apresenta diversas faces que se 

insinuam em tempos diferentes sob formas diversas. No ano de 1968, seus 

textos repletos de ironia e reflexão apresentaram de forma mais expressiva o 

aspecto da solidão proveniente do estado melancólico.  

A perda de um objeto, de algo que não se pode mensurar é a causa da 

melancolia, como nos afirma Freud (1980). Essa ausência que passa a fazer 

parte do sujeito lhe traz uma imensa angústia e tristeza que o leva ao estado 

reflexivo em que só ele e seus sentimentos passam a existir. Essa condição o 

leva facilmente à solidão. 

O indivíduo melancólico tem uma enorme dificuldade em se integrar ao 

ambiente em que vive o que o leva ao isolamento e à solidão. Esse estado 

ocorre mesmo estando o sujeito em meio a uma multidão de pessoas, ele não 

consegue se sentir integrado ao demais, sente-se sozinho em qualquer 

circunstância. Sua solidão é resultado de seu estado de espírito, de sua tristeza 

interna, de forma que os aspectos exteriores não interferem em seu 

sentimento. 

Essa solidão é ainda mais agravada, como nos mostrou a escritora, 

quando tratamos de um grupo específico da população, os velhos. Eles sofrem 

ainda mais com a solidão por não conseguirem se adaptar às rápidas 

mudanças sociais e por serem vistos pelos outros grupos sociais de crianças, 

jovens e adultos como pessoas inativas, incapazes, improdutivas, sem 

qualquer serventia para a sociedade. Por isso são isoladas e fadadas à solidão 

até o momento de sua morte. 

A melancolia apresentada pela autora salienta, em seus textos 

publicados no ano de 1969, o aspecto do abandono que advém da perda de 

seu referencial. As novidades do mundo contemporâneo geram uma sensação 

de mal-estar na população que se sente insegura com os novos costumes 

implantados em seu cotidiano. 

A angústia do abandono vem do esquecimento das tradições que 

representam a segurança de uma sociedade que se firma em seus valores 
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perenes. A perda desses valores enquanto referencial gera uma sensação de 

instabilidade e abandono no qual o melancólico facilmente se integra. 

O processo de individualização do homem ratifica esse sentimento, pois 

o homem solitário se sente cada vez mais abandonado. Maria Judite narra um 

momento em que o homem foi abandonado por seus valores e costumes 

tradicionais e que encontra dificuldade em se adaptar ao ambiente em que 

vive, tornando-se uma pessoa solitária e consequentemente abandonada. 

Ela trata ainda do abandono das pessoas que se distinguem em razão 

de sua posição social. Embora possa parecer que os ricos estão cada vez mais 

distantes dos pobres ela reduz essa distância de forma perspicaz mostrando 

que, em essência, somos as mesmas pessoas, com as mesmas angústias e 

falhas. 

A melancolia ainda se apresenta nos textos através da morte. O 

melancólico inerte diante de qualquer situação apresenta uma morte em vida, 

ou seja, sua energia está por ruir, assim como o seu estado de ânimo, que 

tende o tempo todo para o fim. 

A morte e a perda possuem o mesmo valor para o melancólico, 

entretanto o que agrava esse sentimento é que mesmo com o fim o indivíduo 

permanece vivo e não tem qualquer perspectiva de futuro. Seu esgotamento é 

permanente e sua esperança se esvai com a percepção de que nada pode 

fazer para mudar sua realidade. 

Maria Judite, em seus textos de 1970, revela uma propensão do sujeito 

a fugir da morte que, para ele, apresenta um ar de novidade. Esse melancólico 

tem a pretensão de fugir da morte mesmo sabendo que esta já se impregnou 

em seu pensamento enquanto vivo. 

A escritora de maneira enérgica, embora leve, esclarece que a morte é 

algo natural da vida, que pertence ao nosso curso e que nem mesmo a ciência 

mais avançada pode detê-la. Mas a morte em vida vivida pelo melancólico, 

essa sim é a mais abrupta de ser vivida. 

Entretanto, a escritora ressalta que mesmo sabendo o indivíduo do 

estado em que se encontra, da inércia e angústia que lhe toma, não consegue 

sair, mudar sua perspectiva. É o que podemos perceber mais fortemente com 

as crônicas publicadas nos anos de 1971 e 1972.  



144 

 

A melancolia impregnada na sociedade impede que o sujeito transforme 

sua realidade e tome as rédeas de sua vida. A inação o toma, uma prisão 

invisível o domina de maneira que jamais tenta sair de estado de acomodação 

e frustração em que se permite viver. 

A melancolia provoca a inércia do homem e o impede de qualquer 

atividade, de qualquer reação em relação à sua situação de comodismo. É 

assim que se apresenta, segundo Maria Judite de Carvalho, o povo português. 

Incapaz de agir, de mudar de provocar qualquer acontecimento que o faça sair 

da paralisia cotidiana. 

Em todos os cinco anos de publicação de crônicas nos ―Rectângulos da 

Vida‖ Maria Judite apresentou os aspectos melancólicos do povo português e 

ressaltou em cada um desses anos características distintas dessa melancolia 

que acompanhou sua narrativa mansa mas firme.  

Durante esse tempo, a melancolia fez parte de sua nobre escrita de 

forma que cada um dos anos em que publicou suas crônicas explicitou uma 

das faces da melancolia portuguesa. A solidão, o abandono, a morte e o 

isolamento, são partes da melancolia juditiana que se mostram em todos os 

anos de escrita, sendo ressaltado mais em uns que em outros.  

Durante a análise desses aspectos provenientes do estado melancólico 

não foi possível tratar de cada uma das crônicas, mas apenas escolher uma ou 

outra que pudesse explicitar o sentido a ser ressaltado em cada um dos anos 

de análise, pois se assim não fosse teríamos uma incansável repetição de 

crônicas a serem citadas e ilustradas para atingir o mesmo objetivo que aqui se 

culminou. 

Pode, portanto, parecer mínimo o número de crônicas citadas nessa 

análise em relação ao número total, mas o que pareceu mais importante não foi 

representar o número máximo de textos e sim conseguir capturar a essência de 

cada uma das crônicas e encontrar em cada ano de publicação um aspecto 

singular do estado melancólico que se encontra no conjunto de crônicas dos 

Retângulos da Vida, do Diário de Lisboa. 
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6  CONCLUSÃO  
 

As crônicas de Maria Judite de Carvalho tratam do cotidiano do povo 

português que na segunda metade do século XX sofria diversas 

transformações sociais que levaram a um embate entre os valores tradicionais 

e os da modernidade. 

Conviver com as mudanças, as rupturas de modelos antigos e absorção 

de novas perspectivas não foi tarefa fácil para a sociedade portuguesa. Era 

perceptível que grandes mudanças estavam ocorrendo na sociedade e que 

estas se instalavam de forma rápida e consistente exigindo do indivíduo uma 

grande disponibilidade para se adequar aos novos modelos. Entretanto, até 

então na história da humanidade as transformações ocorriam de forma lenta e 

gradual, o que não aconteceu com a modernidade. 

Ela se alastrou com uma enorme velocidade e modificou em muito 

pouco tempo conceitos e valores que eram considerados pela sociedade 

portuguesa sólidos e perenes, criando um ambiente de instabilidade na 

população. A inserção, portanto, de elementos e valores da modernidade 

desestabilizou um país que era regido essencialmente por tradições. 

A construção de novas avenidas, novos prédios, a percepção de um 

tempo mais acelerado, da necessidade constante da pressa, da utilização 

frequente de máquinas, televisões, rádios, telefones, gravadores, do uso de 

palavras estrangeiras junto ao vocabulário português, enfim as diversas 

alterações sofridas pela sociedade e sua convivência com os elementos 

tradicionais resultaram em um embate permanente em que a população teve, 

de forma conflituosa, que conviver. 

Como consequência desse momento tenso de mudança de valores 

sociais, percebemos através da escrita juditiana, uma melancolia que 

acompanhou o povo lusitano e se mostrou ainda mais perceptível nesse 

momento. A melancolia aqui apresentada advinha da sensação da perda de 

algo muito valioso, que, nesse caso, seria de costumes e valores tradicionais 

que foram se esvaindo com a chegada da modernidade. 

Muitos foram os críticos literários que avaliaram a escrita de Maria Judite 

de Carvalho voltada essencialmente para o tema da solidão. Entretanto, 
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percebi que esta era apenas uma das faces da melancolia que estavam 

presentes em todas as 395 (trezentos e noventa e cinco) crônicas publicadas 

nos ―Rectângulos da Vida”, do DL, entre os anos de 1968 a 1972. 

Através de uma incansável leitura e pesquisa da totalidade dessas 

crônicas foi possível perceber que em cada ano de publicação a escritora 

ressaltou uma face diferente da melancolia que permeou o conjunto de seus 

textos. Aspectos como a solidão, o abandono, o isolamento e a morte foram 

percebidos de forma destacada em cada um dos anos de publicação e por isso 

foram analisados sob esse foco. 

Não foi possível mostrar nesse estudo todas as crônicas que levaram a 

essa percepção, pois o número total de textos é imenso, mas apenas ilustrar 

com alguns deles essa concepção que foi por mim formulada e comprovada 

através da pesquisa, de que havia um eixo temático que permeava todas as 

crônicas dos ―Rectângulos da Vida‖ e esse núcleo seria a melancolia e seus 

diversos aspectos. 

Esse acervo literário infelizmente não se encontra à disposição dos 

leitores, ainda está disperso entre os jornais de publicação da época que se 

encontram nas bibliotecas de Portugal, e, por esta razão fazem desse trabalho 

um meio de divulgar e propagar a notável escrita de Maria Judite de Carvalho 

que é pouco conhecida no ambiente acadêmico.  
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ANEXO 1 
 
QUADRO CRONOLÓGICO DAS CRÔNICAS DE MARIA JUDITE DE 
CARVALHO PUBLICADAS NA SEÇÃO ―RECTÂNGULOS DA VIDA‖, NO 
DIÁRIO DE LISBOA (1968-1972) 
 

DATA  TÍTULO  

6/02/1968 Os poetas e a lua 

8/02/1968 O regresso 

11/02/1968 Discos voadores 

13/02/1968 Encontro 

15/02/1968 Bancos, boutiques e galerias 

17/02/1968 Os objectos 

20/02/1968 Domingo na rua 

22/02/1968 Os bolos 

24/02/1968 O gravador 

29/02/1968 Ainda o doutor Barbard 

2/03/1968 Uma brasileira em Lisboa 

5/03/1968 Os fatos fazem o homem 

7/03/1968 A utilidade dos westerns 

9/03/1968 Um livro esquecido 

12/03/1968 Velhas agendas 

14/03/1968 Filmes por engano 

17/03/1968 O nosso tempo e o deles 

19/03/1968 Há 10 anos em Paris 

24/03/1968 Eu, eu, eu e os outros 

28/03/1968 Turistas de caminhoneta 

30/03/1968 As supertições da Bonnie 

2/04/1968 O inverno, o vento e o verão 

4/04/1968 A nota 

7/04/1968 Chauffeurs de domingo 

9/04/1968 A terra, um asteróide 

11/04/1968 Para demolição 

14/04/1968 Saudades do campo 

17/04/1968 Congratulations 

20/04/1968 Eclipse 

23/04/1968 O homem, devorador da paisagem 

26/04/1968 Famílias de tratamento 

30204/1968 O senhor sabe ler? 

7/05/1968 Gosta de música? 



164 

 

9/05/1968 Colecções 

11/05/1968 Os passeios não são para passear 

14/05/1968 Fadas, etc. 

17/05/1968 Os prontos-A 

19/05/1968 Feira de livros 

23/05/1968 A janela fingida 

25/05/1968 No dia tal, feliz 

28/05/1968 Nomes e nomes 

30/05/1968 A nossa cor 

2/06/1968 Science fiction 

4/06/1968 Pessoas de verbo complicado 

6/06/1968 Gatos e homens 

8/06/1968 Casas 

12/06/1968 Meninas de guichet 

15/06/1968 Vamos lá, um sorriso 

18/06/1968 Visitas do mês de junho 

20/06/1968 Passárgada, Kelevim e outras terras 

25/06/1968 José 

29/06/1968 Um lugar no autocarro 

2/07/1968 Brinquedos de rua 

4/07/1968 O menino no arame 

7/07/1968 Hoje, aqui 

11/07/1968 A cidade 

14/07/1968 As vinte e quatro horas do mans 

16/07/1968 As novíssimas avenidas 

20/07/1968 Leitor metropolitano 

22/07/1968 A astrologia e o fado 

23/07/1968 O rapaz e a estátua 

25/07/1968 Cafés 

28/07/1968 A boléia 

30/07/1968 Muito grande é o mar 

2/08/1968 O rapaz e o livro 

4/08/1968 Olhos verdes 

6/08/1968 Passeio à infância 

9/08/1968 INHO 

11/08/1968 Ferros-velhos 

15/08/1968 Ossos de estudo 

17/08/1968 A estrangeira 

20/08/1968 A gravata 

22/08/1968 O mosquito 

29/08/1968 Uma estranha ave 

31/08/1968 A lua na chaminé 
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3/09/1968 Convite para jantar 

8/09/1968 Os magníficos actores 

10/09/1968 Adjetivos 

12/09/1968 De avião 

14/09/1968 O corcel 

17/09/1968 Paris ida e volta 

19/09/1968 Psicologia aplicada 

21/09/1968 Os terríveis guerreiros 

22/09/1968 Boticelli na avenida 

24/09/1968 As ruas e os livros 

26/09/1968 Os visitantes da lua 

28/09/1968 Novas palavras 

1/10/1968 Numa loja 

3/10/1968 A telefonia 

6/10/1968 A mulher e a renda 

9/10/1968 Insónia 

11/10/1968 A canção 

15/10/1968 Palhaços 

17/10/1968 A estrela da manhã 

20/10/1968 Os figurinos 

23/10/1968 Seis anos 

25/10/1968 O vizinho do lado 

27/10/1968 Os mandamentos do padre Renard 

29/10/1968 Jackie ―América‖ 

31/10/1968 Porque não chamam o Maigret? 

3/11/1968 De casa de seus pais 

5/11/1968 Uma cena de rua 

7/11/1968 Uma revolta das palavras 

9/11/1968 Num banco o outono 

13/11/1968 Castanhas assadas 

15/11/1968 Uma janela 

19/11/1968 Astroflash 

21/11/1968 Escritórios 

23/11/1968 A mulher a dias 

26/11/1968 Modos de dizer 

28/11/1968 O ―último figurino‖ 

30/11/1968 Natal na lua 

3/12/1968 De quem é esta estátua? 

5/12/1968 Ele, ela e o outro 

7/12/1968 Este mundo louco 

10/12/1968 Reuniões de curso 

12/12/1968 Férias de natal 
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14/12/1968 Centenárias 

16/12/1968 Na estrada 

18/12/1968 No elevador 

23/12/1968 Auto-stop 

3/01/1969 À varanda 

7/01/1969 Notícias do ano novo 

9/01/1969 Os homens raros 

11/01/1969 O casaco de peles 

14/01/1969 Os inventos insólitos 

16/01/1969 O velho e a casa 

19/01/1969 A loja 

21/01/1969 Fórmula 68 

23/01/1969 Quadros 

25/01/1969 A dama, o vision, o taxi e eu 

28/01/1969 As belas e os monstros 

30/01/1969 Os protestadores 

1/02/1969 Uma jovem no chiado 

4/02/1969 Os pianos 

14/02/1969 Nós, os contemporâneos 

20/02/1969 A bola 

22/02/1969 Janelas pintadas 

26/02/1969 O relógio 

28/02/1969 A serpentina 

1/03/1969 Records 

3/03/1969 Notícias do futuro 

5/03/1969 Praça de camões 

7/03/1969 A realidade e a ficção 

10/03/1969 O minuto 

12/03/1969 Uma garrafa de wisky 

14/03/1969 As máquinas caseiras 

16/03/1969 As vozes 

19/03/1969 A idade de cada um 

22/03/1969 O mundo rejuvenescido 

25/03/1969 A fada Aveline 

27/03/1969 Os grande daquele tempo 

29/03/1969 Livros encadernados 

1/04/1969 Europa sentada a olhar 

3/04/1969 A pequena batalha 

5/04/1969 Uma senhora com  muitos anéis 

8/04/1969 Brasileiros em Lisboa 

10/04/1969 ―você é mesmo feio?‖ 

12/04/1969 Pessoas de verbo complicado II 
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15/04/1969 A cidade mais alegre do mundo 

17/04/1969 Tranquilidade 

19/04/1969 Fazer viver e deixar morrer 

22/04/1969 Quando eu... 

24/04/1969 O jardim 

26/04/1969 O imerecido castigo 

29/04/1969 Um suicídio 

2/05/1969 A pateada 

4/05/1969 O felismino e o tempo 

6/05/1969 Impressões digitais 

8/05/1969 Uma rua... 

10/05/1969 Cor de mel 

13/05/1969 A piscina 

15/05/1969 São Cristóvão 

17/05/1969 Previsão de sismos 

20/05/1969 Políticos em vénus 

22/05/1969 Os monstros 

27/05/1969 A lua em Lisboa 

29/05/1969 A beleza segundo albrtina 

1/06/1969 Ai o colégio 

3/06/1969 O vento 

5/06/1969 Num consultório 

8/06/1969 Meninos de jardim 

12/06/1969 O americano descalço 

14/06/1969 Por esse mundo 

17/06/1969 As marchas 

19/06/1969 Velhinhas exteriormente 

21/06/1969 Palavras celestes 

24/06/1969 Crianças 

26/06/1969 A planta 

28/06/1969 Casei com um príncipe 

1/07/1969 Os cisnes da avenida 

3/07/1969 A estrangeira 

5/07/1969 Um filho 

10/07/1969 O velho 

12/07/1969 Telepatia 

15/07/1969 Os conquistadores 

17/07/1969 Aroma 

19/07/1969 Ossónoba 

22/07/1969 O ninho 

24/07/1969 À porta do hotel 

26/07/1969 Novos nomes 
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29/07/1969 As palavras vestidas de tempo 

31/07/1969 Historieta lunática 

5/08/1969 Homens com antenas 

7/08/1969 Um terreno para construção 

9/08/1969 Lisboa em agosto 

13/08/1969 Sobrescrito 

14/08/1969 Flores ao telefone 

15/08/1969 Os nomes insólitos da cidade 

17/08/1969 Discriminação popular 

19/08/1969 Um resto da infância 

22/08/1969 A hora certa 

26/08/1969 No arame 

28/08/1969 Mesa-redonda 

31/08/1969 Uma senhora, uma onda e 4 garrafas 

2/09/1969 Margaridinha e a areia 

4/09/1969 Novos trabalhadores 

6/09/1969 As estrelas do mar 

9/09/1969 Uma conversa como outra qualquer 

13/09/1969 As coisas inúteis 

16/09/1969 Lua sem luar 

18/09/1969 A mania das grandezas 

20/09/1969 Toupeiras 

23/09/1969 O tempo 

25/09/1969 O avô, o no e o sonho 

30/09/1969 Os que tem muito e os que nada tem 

3/10/1969 O reformado 

6/10/1969 Um caco romano 

9/10/1969 Os peanuts 

11/10/1969 Uma esperança como outra qualquer 

14/10/1969 Os cérebros artificiais 

16/10/1969 Publicidade 

21/10/1969 Lugares-comuns e idéias convencionais 

23/10/1969 Pedras 

28/10/1969 O numero do tempo 

30/10/1969 No táxi 

2/11/1969 Pompas e guerras 

4/11/1969 Uma história policial 

6/11/1969 Modos de falar 

11/11/1969 O muro 

16/11/1969 O homem e sua estrela 

18/11/1969 A linda menina verde 

20/11/1969 A cidade 
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24/11/1969 Na casa ao lado 

27/11/1969 Lisboa mitológica 

29/11/1969 O fato 

3/12/1969 O tempo dos mandos anônimos 

5/12/1969 O ovo ou o dinossauro 

6/12/1969 A sociedade 

9/12/1969 Adeus, amigo 

10/12/1969 Pedras velhas 

12/12/1969 As estranhas declarações 

15/12/1969 Ciclamatos e outras coisas 

18/12/1969 Ah, cachecóis! 

22/12/1969 Coisas deste tempo 

26/12/1969 Novos problemas 

29/12/1969 A velha do gato 

31/12/1969 A arte de não fazer nada 

2/01/1970 O sábio e a criança 

6/01/1970 Conversa de elevador 

8/01/1970 Numa loja 

10/01/1970 Chuva 

13/01/1970 A ponte de Manchester 

15/01/1970 Os ursos 

18/01/1970 As quatro colunas do inverno 

22/01/1970 O elogio da sedentariedade 

24/01/1970 Os medicamentos poéticos 

26/01/1970 A Gioconda 

27/01/1970 Os que estendem os braços 

29/01/1970 Os objecos 

31/01/1970 piedade 

4/02/1970 Antecipação e frango com ervilhas 

8/02/1970 Domingo magro 

13/02/1970 Mentalização 

18/02/1970 O tempo e a ira 

20/02/1970 Transplantados 

22/02/1970 Uma Lisboa chamada sonho 

24/02/1970 O homem e a morte 

28/02/1970 Pintora no metropolitano 

6/03/1970 A mãe e Úrsula 

10/03/1970 Chaves  a lua 

12/03/1970 Um dia histórico ou barbarella e os índios 

17/03/1970 Ski em Lisboa 

22/03/1970 As palavras viajantes 
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29/03/1970 Vamos pensar noutra coisa? 

31/03/1970 Um homem numa estrada 

5/04/1970 Enzimas e catiões 

9/04/1970 A melhor vista do mar 

26/04/1970 palavras 

5/05/1970 Os outros 

9/05/1970 As máquinas que querem as guerras 

19/05/1970 O sótão 

25/05/1970 festival 

16/06/1970 Nós, micróbios 

3/07/1970 O raposinho e o rapaz 

7/07/1970 As pequenas compensações 

14/07/1970 Varandas corridas 

17/07/1970 Monumentos lunares 

21/07/1970 No cinema 

28/07/1970 Pobres filhos 

3/08/1970 Ouvindo o rádio 

14/08/1970 Madame Duvançay 

24/08/1970 Um dia de vida 

16/09/1970 Algarve via alntejo 

3/10/1970 As palavras-bengala 

12/10/1970 O inimigo 

16/10/1970 O jantar na praia 

29/10/1970 Os antilivros 

10/11/1970 Coisas que se dizem 

12/11/1970 Uma cautela 

18/11/1970 Ontem na rua 

10/12/1970 O bom lugar 

29/12/1970 A mesa não se fala 

5/01/1971 O homem que não acredita 

6/01/1971 Inquérito 

10/01/1971 Quem tem medo de computadores 

17/01/1971 Célebre Beethoven 

26/01/1971 A geração lunar 

3/02/1971 Um livro 

14/02/1971 Um herói do nosso tempo 

28/02/1971 Nós e alua 

4/03/1971 Passeio a terra 

6/03/1971 Lisboa nova 

13/03/1971 Esperança à portuguesa 
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17/03/1971 O rio escorrido 

20/03/1971 O comboio 

31/03/1971 O pretendente 

11/04/1971 Outra cor 

19/04/1971 Aromas 

24/05/1971 A mulher e as máquinas 

11/06/1971 Protecção a natureza 

17/06/1971 Estilos de vida 

25/06/1971 O hexagonal 

28/06/1971 O portinglês 

5/07/1971 Os novíssimos títulos 

8/07/1971 Ficção 

20/07/1971 Silêncio 

22/07/1971 História sem palavras 

25/07/1971 Recordações de viagem 

3/08/1971 Licença de porte de volante 

5/08/1971 Boutiques 

18/08/1971 As máquinas gritadoras 

20/08/1971 Os homens migratórios 

23/08/1971 Eufemismos 

27/08/1971 Na areia 

4/09/1971 Voo nocturno 

6/09/1971 bordados 

11/09/1971 Silêncios 

18/09/1971 Céu de verão 

22/09/1971 Viagens 

29/09/1971 A flor 

2/10/1971 Este tempo 

10/10/1971 sem título 

12/10/1971 sem título 

22/10/1971 Enlaces matrimoniais 

27/10/1971 Ali babá rossien e a célula foto-eléctrica 

29/10/1971 Colher livros 

6/11/1971 A juventude e a velocidade da luz 

16/11/1971 O fim do mundo 

22/11/1971 Um simples conselho 

23/11/1971 Os grilos do Altinho 

27/11/1971 Um livro 

4/12/1971 Os desaparecidos 

20/01/1972 As suaves 

22/01/1972 Escritos 
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27/01/1972 Férias 

28/01/1972 Os brinquedos da liberdade 

1/02/1972 Saudades do carro elétrico 

5/02/1972 Os homens importantes 

11/02/1972 As novas fadas 

17/02/1972 A bordadora 

18/02/1972 Os ―clips‖ amarelos 

22/02/1972 A cidade e as serras 

24/02/1972 A importância do calão 

25/02/1972 Os dadores de palavras 

26/02/1972 O sol e o Sr. Braun 

23/03/1972 Quadras festivais 

29/03/1972 As palavras e as vozes 

5/04/1972 Meninas no elevador 

24/04/1972 Os sitiados 

26/04/1972 Rapazinho metropolitano 

10/05/1972 A jovem e a máquina de escrever 

14/05/1972 A guerra de cada um 

17/05/1972 Um figurino 

17/05/1972 Valerá a pena? 

14/06/1972 A fome científica 

21/06/1972 Velocidade 

25/06/1972 Felizes 

5/07/1972 Vamos vivendo 

12/07/1972 As tagides 

16/07/1972 FC em julho 

16/07/1972 Os novos deuses 
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ANEXO 2 
 
ILUSTRAÇÕES APRESENTADAS NOS TEXTOS 
 
Figura 1 – A censura no Diário de Lisboa 
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Figura 2 – Primeira edição do DL 
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Figura 3 – Edição do DL de 09/03/1968 
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Figura 4 – Edição do DL de 04/10/1971 
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Figura 5 – Primeira diagramação dos ―Rectângulos da Vida‖ 
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Figura 6 – Segunda diagramação dos ―Rectângulos da Vida‖ 
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Figura 7 – Terceira diagramação dos ―Rectângulos da Vida‖ 
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Figura 8 – Quarta diagramação dos ―Rectângulos da Vida‖ 
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Figura 9 – Diagramação do Diário de uma dona de casa 
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Figura 10 – Diagramação do Diário de Emília Bravo 
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Figura 11 – Diagramação do Diário 
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ANEXO 3 

CRÔNICAS DE MARIA JUDITE DE CARVALHO UTILIZADAS NESSA 

PESQUISA 

 

PARA DEMOLIÇÃO 
 

Prédios altos, velhos, com escritos velhos também, amarelados, em 
todos os andares, prédios vazios, portanto moribundos. Só faltam os operários 
com as suas terríveis ferramentas de coveiros para os tirar dali como a corpos 
a apodrecer que ameaçam os vivos com a sua presença. É necessário que 
morram de uma vez para outros nascerem. É necessário que aquele feio, 
desbotado, prédio que só os ratos habitam desapareça, para que um novo 
edificio comece a crescer, dia a dia a crescer com a força implacável da 
juventude. E logo que ele atinge toda a sua altura, ei-lo que se enche — quase 
sempre— de casais jovens, de crianças rosadas e risonhas. 

Havia também as pequenas velhas casas, aquelas moradias escondidas 
por detrás de grades, de arbustos. Também elas morreram para no seu chão 
crescerem quase vegetalmente enormes paralelepipedos com fileiras de 
janelas sem varandas nem jardins suspensos e onde ninguém se debruça. Foi-
se o tempo de gastar o tempo, ele agora é sempre pouco, foge-nos das mãos. 
Quem é que chega à janela nos nossos dias? 

Ontem passei por uma moradia que está há meses a ser demolida. Foi 
uma linda casa, aquela, e ainda se via, ao fundo, uma parede com azulejos 
antigos, muitos deles quebrados, e no chão, no centro do que devia ter sido a 
sala de entrada, uma pequena fonte com os restos de um anjinho gordo, 
barroco. Mais nada. 

Casas que tinham uma alma, vozes, aromas, calor. Casas onde gente 
nasceu e gente morreu. E de súbito, no seu lugar, sobre o seu túmulo, vai 
construir-se um desses arranha-céus com andares todos iguais. E algumas 
delas — poucas, é certo — eram tão belas, ficavam tão bem nesta Lisboa. 
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AS NOVÍSSIMAS AVENIDAS 
 
 
Já não são novas as Avenidas Novas. Foram-no em tempos, no tempo delas, 

mas eram frágeis e ás vezes feias Gostavam de aparenta grandeza e os seus 
prédios eram altos, de paredes delgadas, e nos tectos, altos também, das salas 
e dos quartos, havia florões horrorosos que levavam dezenas de anos a perder 
pétalas de caliça Eu disse que ás vezes eram feias, mas só ás vezes, note-se. 
Poder-se- -iam qualificar assim por exemplo, as suas pequenas vivendas com 
gradeamento e quase cobertas de flores? 

A verdade é que envelheceram demasiado depressa e por isso mesmo mal 
— o que são normalmente cem anos para uma casa? — e ficaram de repente 
senis e a ameaçar ruína, até dos senhorios porque as rendas eram na verdade 
baratas. Então as Indenizações, as mudanças com uns contos na carteira, a 
demolição impiedosa. E a pouco e pouco surgiram no mesmo local, com o 
mesmo nome, as outras avenidas, as novíssimas, num grande aparato de 
vidraças quase panoramicas e mármores cinzentos e rosados na entradas. E a 
da Republica, destruída-construída onde já quase não há prédios «desse 
tempo», é a mais novíssima de todas. 

Foi precisamente na Avenida da República que vi há algumas noites a 
«Louca de Chaillot», e der comigo a pensar que uma touca assim teria muito 
com que se entreter nas demolições de Lisboa. E que ali ela estava na verdade 
como peixe na água, até porque ao que parece, paira uma ameaça sobre 
aquele palco onde há alguns anos se faz teatro sério. Isto pense eu ao mesmo 
tempo que me alegrava pó? no subsolo desta nossa cidade não haver petróleo 
para o prospector. 
 Se o houvesse, por pouco que fosse, já teria jorrado junto de qualquer 
picareta ou de qualquer escavadora, durante aquelas e outras demolições, nos 
buracos que tantas vezes há nas ruas — na própria Avenida da República —, 
nos túneis em construção do metropolitano Enfim, em qualquer lado desta 
Lisboa sempre em obras. 
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VISITAS NO MÊS DE JUNHO 
 
O terrível Minos, irado, — e eram terríveis e incontroláveis as iras dos 

deuses—, fechou Ícaro e seu pai, Dédalo, no Labirinto que este último 
construirá. O imaginativo Dédalo, porém, resolveu fugir pela única porta 
possível, a do céu. Fabricou então dois pares de asas que fixou com cera as 
suas próprias espáduas e nas do filho, recomendando a este que não voasse 
muito alto nem muito baixo, a fim de fugir ao calor que poderia derreter a cera, 
e às ondas que poderiam molhar as penas tornando-as pesadas, Ícaro, que 
tinha quinze anos, prometeu obedecer, mas, logo que se viu a voar, foi tomado 
de orgulho, pôs-se a subir cada vez mais alto, e tanto se aproximou do sol que 
o calor deste derreteu a frágil camada de cera tal como Dédalo previra. Caiu 
então desamparado, em pleno Mediterrâneo, perto da ilha de Samos. ilha de 
Samos. 

Esta é em poucas palavras, a história de ícaro, primeira vítima da aviação. 
Mas eis que a história se repete, ou melhor, eis que a história que nunca 
aconteceu porque era simples tenda, porque fazia parte de uma mitologia pagã 
repleta de seres fabulosos, com reacções para nós inaceitáveis, podia ter 
acontecido. Teria mesmo ela, essa lenda, sido o simples prenúncio de uma 
possível realidade futura, esta a que, ao que parece, escapámos por uma unha 
negra? Seja como for, eis ícaro que despiu — há quanto tempo? — a sua 
forma humana, para tomar outra, a do asteroide descoberto e baptizado em 
1949. 

Há muito que os astrónomos, espreitando pelos seus grandes óculos, o viam 
aproximar-se, meteoro e ao mesmo tempo perigoso torpedo cósmico apontado 
à Terra e ameaçando-a com o seu peso de 1400 milhões de toneladas. Era 
como se a cera houvesse de novo derretido ao caIor do seu orgulho, e ele 
tivesse outra vez perdido as asas. Felizmente parece que o campo de 
gravidade de Mercúrio o atraiu, libertando-nos da sua incômoda e perigosa 
visita. 

Fort, americano de Bronx, jornalista sem grande talento e embalsamador de 
borboletas, ded5cou-se no princípio deste século a um curioso «hobby»: 
preencheu milhares de fichas sobre acontecimentos inexplicáveis noticiados 
por jornais de todo o mundo, contemporâneos e antigos. Fort passava o tempo 
de que podia dispor, em bibliotecas, folheando velhos jornais, e no seu 
modesto escritório, preenchendo as suas fichas, que depois guardava em 
caixas de sapatos. Mais tarde escreveria alguns livros, mas isso é outra 
história. Nessas fichas surgiam pois notícias de neves negras, de chuvas de 
rãs em cidades, de chuvas de peixes longe do mar, de chuvas de lama em 
terras secas, nelas contava-se o estranho desaparecimento do senhor Fulano 
que deu a volta a uma coluna e nunca mais foi visto por ninguém, nelas 
tratava-se de discos iam voadores e outros UFOS vistos aqui e ali por esta e 
aquela pessoa, por este e aquele grupo de pessoas. Chares Fort não era de 
homem que acreditasse em história da se carochinha, mas também não 
duvidava aprioristicamente de factos a que muitas pessoas dignas de crédito 
tinham (ou julgavam ter) assistido, só porque eles eram, de momento, 
inexplicáveis. Aceitava-os, catalogava-os. Porque talvez um dia a explicação 
viesse, ou ele, pelo menos os compreendesse. 

Vem isto a propósito da «Estranha aventura de um casal argentino», 
noticiada a a 4 deste mês, e da jovem argentina que, a 16f teria visto um 
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marciano. O casal assegurou haver sido transportado até ao México numa 
estranha nuvem. O certo é que a tinta do carro onde viajava desapareceu como 
que removida por maçaricos, e o automóvel foi enviado para um laboratório a 
fim de ser cuidadosamente analisado. Quanto à senhora, entrou numa casa de 
saúde com uma forte depressão nervosa. 

Notícias que teriam feito as delicias de Charles Fort se ele ainda pertencesse 
ao número dos vivos, o que não é o caso. E um mês de Junho com nuvens 
raptoras, marcianos de dois metros de altura (esquecía-me de dizer que o 
marciano visto pela jovem Maria Pretzef tinha dois metros e falava uma espécie 
de japonês), e um ícaro que quase rios matou a todos, não é qualquer coisa 
em matéria de relações com o Exterior. 
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NATAL NA LUA 
 

Aqui estou uma vez mais a falar da Lua, mas que hei-de fazer? De resto, 
tal insistência, que noutros tempos podia tornar-se suspeita, é hoje natural e 
até aconselhável. De facto vivemos numa época em que o nosso pequeno e 
misterioso satélite é tão ambicionado pelos Dois Grandes como as terras de 
além-mar Tenebroso o foram pelo Infante (só que o nosso Cabo Kennedy 
ficava ali abaixo, em Sagres, e as naves eram à vela). Aqui estou eu pois, de 
novo, não à volta da Lua, Deus me livre, mas às voltas com ela. 

Agora que Schrirra e Companhia deram uma vista de olhos a razoável 
altura, novos descobridores vão partir, indiferentes a todos os velhos do 
Restelo que ainda há por esse mundo fora, embora um tanto ou quanto 
receosos, pois claro. Vão ver mais de perto, que pousar não é para graças. 
Estes de quem agora começa a falar -se, vão passar o Natal lá por cima, 
fazendo uma espécie de voltas dos tristes a 150 km de altitude lunar, a fim de 
estudar a coisa muito bem estudada, até porque qualquer deslize é uma 
vantagem dada ao adversário deste longo desafio a dois, em que cada um vai 
metendo pacientem ente os seus golos. Qual deles irá fazer o desempate? 
Qual ganhará em primeiro lugar a incomparável taça de ouro e luar? 

Por ora a América parece levar uma leve vantagem, mas em partidas tão 
secretas nunca se sabe. E nós, simples espectadores que não entramos no 
jogo — ficámos exaustos de tanto descobrir e conquistar —, limitamo-nos a 
desejar que estes homens no Espaço e Suas Excelentíssimas Famílias na 
Terra tenham um Novo Ano cheio de Prosperidades. O que, pelo menos, 
significa que voltaram ilesos  E tendo em conta as possibilidades assustadoras 
de ficarem em órbita pelos séculos dos séculos, ou de serem projectados pelo 
espaço infinito (no caso de não entrarem em determinado  corredor),  regressar 
a este vale de lágrimas já não é nada mau. 
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HISTÓRIA SEM PALAVRAS 
 
Desço a rua, entro no metropolitano, estendo á menina muda até moedas 

necessárias, aceito o rectangulozinho que ela me fornece em troca, desço a 
escada, espero, paciente, que aproxime o olho mágico da carruagem 
subterrânea. Ela chega, pára, parte. Lá dentro, o silêncio do mar encapelado, 
isto é, o de toda aquela ferragem barulhenta, som de não dizer nada. Na minha 
paragem (saio, subo as escadas do formigueiro ou do túnel de toupeiras por 
onde andei. E sigo pela rua fora — outra rua —, entro numa loja. De cesto 
metálico na mão (estamos na era do metal) escolho caixas, latas e latinhas, 
sacos. Tudo aquilo é bonito, bem arranjado, atraente, higiênico, impessoal. A 
menina da máquina registradora recebe a nota, dá-me o troco. Ausente, 
abstracta, Verá sequer as caras que desfilam diante de si?  

Apetece-me dizer qualquer coisa, que o troco não está certo, por exemplo. 
Que me deu dinheiro a mais. Ou a menos. Mas não digo nada. As máquinas 
sabem o que fazem. As meninas das máquinas também. Tenho, de repente, 
saudades do bilhete de não sei quantos tostões que dentro de alguns anos 
deixará de se pedir em eléctricos e autocarros a um funcionário com cara de 
poucos amigos, do merceeiro que não nos perguntará mais como estamos nós 
de  saúde, e a família, pois claro. Saudades do tempo das palavras, ás vezes 
insignificativas, de acordo, mas palavras.  

Volto a casa com as minhas compras, higiénicas, atraentes e silenciosas. 
Sinto-me no futuro. Não gosto. 
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ELOGIO DA SEDENTARIEDADE 
 
O dia de hoje não existe. Há ontem e amanhã. Hoje, agora, é uma simples 

paragem na fronteira pana verificação de passaportes. Estávamos parados e já 
não. Não nos é possível tocar o passado mesmo ao de leve, por mais que 
estendamos os braços ou apuremos a memória. O invisível comboio já nos 
leva. 

Pois é precisamente agora, neste tempo mais do que nunca, inquieto e 
fugidio, tempo de aviões a jacto e foguetões, que constantemente se faz o 
elogio da sedentariedade. Compensação? Necessidade de se ser 
tranquilizado? Relax urgente? 

Basta folhearmos uns tantos jornais e uns tantos magazines, basta, enfim, 
atentar para a publicidade, e logo nos damos conta dessa chamada á quietude 
confortável de um bom «fauteuil» terrestre ou mesmo aéreo. As fotos são 
sempre sugestivas. O Homem, subitamente pachá-1970 está em sua casa a 
fumar um bom cigarro, a beber um bom «cognac», a estudar uma língua em 
três meses com os melhores professores do país escolhido. Não é formidável? 
Está também, clamo, a caminho de qualquer lugar. 
Ei-lo no seu carro, por exemplo, mas tão confortavelmente instalado que é 
como se o seu próprio «fauteuil» corresse a cento e muitos quilômetros. Há 
quem diga com humor — com humor? — que ele, o Homem, acabará um dita 
por mão ter pés, de tão desnecessários que são a um «transportado». Tenho 
aqui, pois, ruim magazine, um homem supercomodamente instalado no seu 
carro, outro no avião, outro no comboio. Este ultimo tem uma revista aberta 
sobre os joelhos, um cigarro entre os dedos (não digo a marca porque sou 
contra a publicidade aos cigarros), mais adiante um copo e uma garrafa. Tem 
uma expressão de total beatitude. 

Estamos pois na época veloz mas superconfortável do Homem sedentário a 
120, 160 e muitos mate quilômetros á hora. Claro que ainda há quem ande de 
eléctro, de autocarro, e até, se formos ás ultimas conseqüências, de carroça. 
Coisas. Sedentários modestos, sem poder de compra (ou de aluguer), sempre 
os houve e há-de haver, digamos desde Já. Melhor, há quem diga. 

Entretanto, a Televisão vai contentando gregos e troianos, obrigando ricos e 
pobres, sedentários velozes durante o dia, e sedentários parados ou quase, a 
confraternizar à noite, diante do pequeno «écran». Todos eles atentos, 
macambuzios, solenes e calados. . 

Senhores telespectadores, silêncio! 
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A TERRA, UM ASTERÓIDE 
 

«Quando seguimos sempre em frente, nâo podemos ir longe», dizia o 
princepezinho de Saint-Exupéry. Mas o princepezinho morava no asteróide B 
612 e bastava-lhe recuar um pouco a cadeira para ver o por do Sol todas as 
vezes que o desejasse. A Terra, porém, é um grande planeta; nós, pelo menos, 
vêmo-la assim, vimo-la assim até há pouco tempo. Lembro-me da época em 
que os jornais talavam das constantes guerras na China. Mas a China ficava 
longe como tudo e os números astronômicos de mortos nunca nos 
impressionaram grandemente. As mortes em massa ocorridas na Alemanha, 
durante a guerra, já tocaram o homem desprevenido, porque a Alemanha 
estava relativamente perto e todos nós conhecíamos alemães, nem que se 
tratasse de simples turistas, de simples artistas de cinema. Os próprios 
terremotos da Pérsia, da América do Sul, do Japão, impressionaram-nos 
sempre muito menos do que por exemplo o de Agadir, que, ao que parece, só 
por um triz não veio até Lisboa. A guerra do Vietnam foi também, durante 
algum tempo, um facto um tanto ou quanto vago. Onde diabo fica o Vietnam?, 
perguntavam mesmo algumas pessoas. Lá para o Oriente, claro, portanto em 
cascos-de-rolha, o que temos nós a ver com isso? 

E de repente, temos. Sentimos mesmo um certo medo. Agora que a 
guerra do Vietnam vai acabar, surgiu a peste, e uma coisa que dantes se 
concentrava em determinada região (para a qual o resto do mundo se estava 
um tanto ou quanto nas tintas), tornou-se perigosa no nosso tempo. Todos os 
meios de transporte e em especial os aviões podem levar a epidemia a 
qualquer parte do mundo. E então, o medo. E logo depois a descoberta de que 
a Terra não é tão grande como isso, de que não podemos desinteressar-nos 
deste ou daquele país, deste ou daquele problema, só porque ele existe ou 
acontece longe de nós. O mundo é súbitamente pequeno, encolheu, 
verificamos perturbados É quase o asteróide de Saint-Exupéry. 

E o Vietnam, e a Rodésia, e Cuba e os Estados Unidos e o Japão 
dizem-nos afinal respeito. A todos nós, 
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UMA GARRAFA DE WHISKY 
 
 
Isto veio há tempos nos jornais. 
O japonês senhor Katagami, pelos vistos necessitado de fazer dinheiro, 

decidiu vender uma recordação de família. Esta recordação era uma garrafa de 
whisky, decerto a mais velha do mundo porque contava — conta, decerto — 
duzentos e cinqüenta anos de idade. Um avô da mulher do senhor Katagami 
tê-la-ia recebido de presente das mãos do príncipe Emperrai Kitahirawa, a 
quem por sua vez ela fora oferecida, já com a bonita idade de cento e 
cinqüenta e dois anos, por súbctitos japoneses recém-chegados de Inglaterra. 
Mas o que interessa em toda esta história é que o preço pedido foi nada mais 
nada menos do que quinze mil dólares, teto, é, quatro- centos e vinte contos na 
nossa moeda. Não sabemos nem nunca saberemos se apareceu comprador. 

Quatrocentos e vinte mil escudos por uma garrafa de whisky que, diga-se de 
passagem, podia estar estragado. E, mesmo no caso de continuar bebível e de 
haver um milionário suficientemente caprichoso para a com-prar e depois para 
a abrir, já pensaram o que será beber logo ao primeiro whisky vinte e tal contos 
«on the rock's» ou com água de Castelo lá do sítio? 

É estranha a fascinação que o passado exerce sobre as pessoas, mesmo 
através do líquido vetusto que uma garrafa contém. Porque temos quase a 
certeza de que o tal milionário apareceu, talvez na América, talvez na Europa, 
e que tem hoje em casa (ou em palácio ou em «yatch» ou em «suite» de hotel) 
a garrafa que foi do príncipe japonês, e depois do avô da mulher do senhor 
Katagami, e depois do senhor Katagami. Mas o tal milionário abrirá algum dia a 
garrafa? Talvez não, porque abri-la seria, de qualquer modo o fim de um sonho 
de grandeza (não me refiro ao dinheiro, mas aos príncipes, ao passado, à 
história, em suma). 

E verdade é que há sonhos à medida de todos os sonhadores. 
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OS PIANOS 
 

Desapareceram os pianos familiares, esses negros móveis de prestígio, 
sempre de smoking onde quer estivessem e de largo sorriso logo que abriam a 
boca. Foram-se para sempre dos nossos ouvidos cansados as monótonas 
escalas que atravessavam paredes e soalhos e duravam horas e tardes, o Nini 
et Bebê, o Czerny, esses preâmbulos dolorosos e necessários a uma boa 
técnica, uma técnica mesmo má. 
  Dantes as meninas prendadas (francês, piano e lavores — um pouco de 
aguarela por vezes), sentavam-se muito direitas — a posição correcta era 
essencial —, e tocavam. As pálidas heroínas de Camilo, a própria Amèliazinha 
(que não sabia francês, era só muito relativamente prendada), tocavam piano. 
A Amèliazinha então era um encanto na Chiquíta. Não que as meninas fossem 
pianistas, longe disso, não é pianista quem quer nem quem a tal é obrigado 
pelas circunstâncias. O certo é que tocavam, enfim, arranhavam umas coisas, 
diziam modestamente embora com propriedade. Em suma, desafinavam que 
era um regalo. 

Todas as famílias de um certo nível social ou simplesmente monetário ou até 
pessoas que desejavam aparentar mais do que eram — sempre as houve —, 
tinham piano, e claro que ninguém ia ter piano sem haver em casa alguém que 
tocasse quando vinham visitas. Então as úteis meninas, multo direitas nos seus 
bancos, hirtas as pobres, treinando-se horas e horas nas tais escalas, nos tais 
exercícios, antes de se abalançarem ao Danúbio Azul e á Marcha Turca (limite 
máximo da sua carreira artística). 

Com o advento da rádio — já lá vão várias décadas—, as meninas aban-
donaram em massa os pianos e todos ganharam com isso, elas antes mais, 
porque raramente tinham vocação (as que a tinham continuaram a. 
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A PATEADA 
 
 

Há dias vi e ouvi uma pateada das antigas. Não venho falar mal da dita 
parque acho que é uma coisa normal, e, se uma pessoa paga o seu bilhete, 
gosta e aplaude, também poete pagar o seu bilhete, não gostar e patear. É 
lógico e parece-me indiscutível. Se não se pudesse patear — o que, de resto, 
aconteceu durante muito tempo —, acho que também devia ser proibido 
aplaudir, e nós — público ficaríamos a olhar em frente hírtos e quedos, e os 
artistas a fazerem as suas vénias finais e o autor a vir ao palco, pois claro, 
todos sem saberem nada de nada. Agradara, não agradara? Mistério. E só á 
saída poderiamos talvez murmurar ao ouvido de alguém que aquilo tinha sido 
uma beleza ou uma grande borracheira. Isto se fossem proibidos os aplausos, 
o que se me afigura tão lógico como , a proibição da pateada. 

Entre nós a pateada tem tradição. A certa altura» porém, deixou de acon» 
tecer, e as pessoas aplaudiam mimetismo. Aplaudiam e vinham cá para fora 
dizer bem ou dizer assim assim. Às vezes até diziam mal. 

Os autores, os autores e mesmo os espectadores (estes principalmente) têm 
de refazer a sua educação, no que respeita á pateada. A pateada leal, franca, 
sem agressividade, deve ser bem compreendida, não conduzir á guerra. Ela diz 
simplesmente: «Amigos, não gostei. Lamento mas tenho que dizer desde já o 
que penso. Mentiras não é comigo. Depois gastei o meu dinheiro e o meu 
tempo, vocês compreendem, não é verdade?» E não há razão para aquela 
menina, que exaltadamente aplaudia, ter tentado agredir o espectador seu 
vizinho, que exaltadamente pateava. 

Sou pois pela pateada e pelos aplausos porque ambos revelam amor pelo 
teatro. Amor certo, amor errado? Para cada um a sua verdade. E que todos a 
digam. Têm direito a isso, não? 
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AS MARCHAS 
 
Apetecia-me falar desta nossa Lisboa, cidade de sal ardente e chuvas 

torrenoiais, cidade de moitas alegrias e não menos tristeza, mas sem me referir 
a manjericos nem a baliaricos, nem a arquinhos e baldes nem a tradições. De 
Lisboa, simplesmente. E pana falar de Lisboa podia referir-me a coisas muito 
nossas que são, por isso mesmo, universais. De coisas humanas. Apetecia-me 
falar de Lisboa «nas «não falo. É que vi as marchas. E confesso que as vi pela 
primeira vez, embora as tentas ouvido com freqüência, em rádios vizinhos 
durante muitos e variados meses de Junho. 
Para quês cantar uma Lisboa errada? Depois, é um perigo é tanto feto da 
poesia (é um modo de dizer) obrigada a mote, sobretudo quando o mote é 
sempre o mesmo há um ror de anos. E aqui temos o rio Tejo a os manjericos e 
bailanços já citados, e a alegria esfuziante de toda a gente (seremos assim tão 
alegres como isso nos 364 dias que sobejam?), e os balõezinhos e os 
amormihos. Será isto Lisboa, mesmo vista através de 
lentes cor-de-rosa? Já me referi» há tempos a um casal de estrangeiros que 
veio pela segunda vez a Lisboa e se mostrou espantadissimo ao dar com uma 
idade triste. Julgavam-na a cidade mais alegre do mundo porque tinham por cá 
passado, da primeira vez, em noite de marchas. Ora da segunda vez... 

Dito isto sou — talvez fosse — pelas marchas, pequenas aldeias em 
movimento nesta cidade grande que não é uma grande cidade. Seria por elas, 
mas não assim. Popular é uma designação com' grandes possibilidades, mas 
serão populares as marchas? Não se parecerão impressionantemente com o 
infalível quadro «popularuncho» de todas as revistas? •Depois, para quê a 
inspiração do século não sei quantos se estamos neste maravilhoso século de 
olhar em frente? Popular o que não evoluiu, o que ficou lá atrás, o que se 
recusou a dar um passo à velocidade do mundo? 
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OS PASSEIOS NÃO SÃO PARA PASSEAR 
 

E deviam ser, o nome o diz. Nada mais agradável do que caminhar   
lentamente, ao acaso, sem ir para, sem vir de. Deixar-mo-nos ir, pararmos de 
vez em quando a olhar para uma montra, a  observar  um objecto gracioso,  um 
tecido bonito. Fazer calculos. Ora vejamos...  Duzentos e quarenta vezes tres... 
Não, não posso, adiante Irmos andando sem apressar o passo. Voltar atrás as 
vezes. Refazer a conta. Encontrar   duas mulheres   que   conversam, ouvir de 
passagem  três ou quatro frases à lonesco, em que não se diz nada mas em 
que se gastam paIavras e palavras e palavras. Depois   continuar   urn   
caminho sem objectivo concreto. 

Mas não, já não pode ser assim. Porque os passeios já não são para 
passear. Onde isso vai! Dantes havia mesmo o Passeio Publico, mas nesse 
tempo parece que a gente não era muita e que o tempo sobejava.   As horas 
do dia eram mais longas. Depois puseram-se   a   encurtar   gradualmente e o 
dia vai-se num abrir e fechar de olhos. E as pessoas que geralmente enchem 
os passeios não se atrasam e têm sempre— quase  sempre, claro   que  há 
excepções —, que   estar   a   determinada hora num lugar determinado, nem 
que se trate de um lugar onde vão gastar o tempo, conversando. Olham para 
as montras, sem dúvida, mas habituaram-se a dar uma vista de olhos, em 
transito, a não fazer grandes paragens. Não, os passeios não são Para 
passear. Outra coisa são os corredores. Eles também não são para correr, 
embora o nome que continua  a  ser-lhes  dado   nos  possa induzir em erro. É 
que os prédios modernos são extremamente indiscretos no que  respeita a 
ruídos, e os meninos de todos os andares com vizinhos por baixo deviam    ser 
ensinados a não correr pelos corredores com  a  descontracção  de quem  esta 
num jardim, por baixo do qual só morassem os antípodas, Ora a verdade e que 
a casa estremece,  os tectos estalam e as lâmpadas fundem-se. E claro que o 
ruido incomoda as pessoas que também estão  na sua casa.                                                   

Em suma, os passeios de hoje são bons para correr e os corredores 
para passear. 
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AS SUAVES 

 
A publicidade entra em nossas casas via televisão, a atirar-nos 

diariamente à cara imagens invejáveis de donas de casa perfeitas (super 
perfeitas. já que super é palavra-chave), belas, atentas e delicadas, para quem 
os problemas fundamentais da existência parecem estar na brancura da roupa 
ou no sabor requintado daqueles pratos microfotografados, precisamente na 
altura em que a mulher deixou de ter tempo, em que trabalha em casa e no 
emprego, em que as empregadas domésticas se tornam raras,  em  que  ela,   
a  mulher,   começa  e  não é sem tempo — a interessar-se por outros proble-
mas, que, até há pouco, eram do domínio masculino. Corre de um lado para o 
outro, chega cansada, tem de cuidar da casa, de fazer o jantar, de dar atenção 
ao marido, de ajudar os filhos. Queria ler. Mas quando? Acaba por cair exausta 
e rendida diante da televisão. 

E eis então que surgem os ectoplasmas, existirão mesmo ou serão 
figuras de remorso? Das suaves, tranquilas e tranquilizadoras, doces e perfei-
tas _ super perfeitas __ companheiras das fadas do lar da sociedade de 
consumo, enchendo a casa de máquinas simplificadoras, de aromas primaveris 
que expulsam os maus cheiros, de detergentes super brancos, de margarinas 
saborosíssimas, de cremes  miraculosos que as tornam belas, belas, belas de 
desodorizantes sensacionais. Elas são ao mesmo tempo a eficiência, a  
dedicação,  a formosura a mão fresca na testa do guerreiro.  
 Só é pena tudo isto ter chegado tão tarde.      
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O MUNDO REJUVENSCIDO 
 
O mundo está cada vez mais novo, as pessoas têm uma pressa doida de viver 
e os  ingleses vão  ser maiores aos dezoito  anos.  Está certo.   Os jo-vens   
quiseram   mostrar   aos   adultos que já trabalham como gente grande, que,  
apesar   de  ainda   estudarem,  já têm as suas ideias e pensam por si. E, se 
muitas vezes não pensam «bem» segundo o   critério   dos   adultos,   se 
limitas das ideias deles se perdem à superfície,  nos  cabelos  compridos  e nos  
trajos   exóticos,   outras  vezes   o caminho   que   escolhem   é   um   bom 
caminho.   E dito  isto   muito  a  sério, entremos no domínio do exagero, por-
tanto da anedota. Esta é, em poucas palavras, a his-tória de «They», romance 
que a ame-ricana    Mary    Mannes publicou    há pouco   tempo,   e   que   o   
cinema  se apressou   a   adaptar:    um   jovem   é eleito presidente dos 
Estados Unidos e logo promulga uma  lei  segundo a qual é  concedido o  
direito  de voto aos indivíduos de catorze anos. Nesta nova sociedade uma 
pessoa de trinta anos  é  velha   e  por  isso   deixa  detrabalhar e recolhe a 
campos onde só há gente idosa, gente, enfim, de mais de trinta anos. Um dia, 
porém, o presidente incomoda, sem querer, algumas crianças que Ihe dizem: 
«Quem tem mais de dez anos não deve mandar porque já é Incapaz de o 
fazer». O que nos lembra a histó-ria da gamela que vinha nos velhos livros de 
instrução primária e o que prova uma vez mais que existe uma «sabedoria das 
nações», embora, como escreveu Claude Roy, «se as nações fossem sábias 
nós já o saberíamos».                 
Agora uma história autêntica e re-centíssima. Em Alexandria (Itália), um grupo 
de crianças da escola maternal Galileu Galilei contestou durante dias uma 
jovem professora suplente, fechando-se numa aula e declarando que só 
regressaria às suas ocupações do B A BA quando a antiga mestra voltasse. 
Não tinham razões de queixa da mais nova, nunca tinham mostrado grande 
amizade pela mais velha. Não havia razões para procederem assim e não 
assado. Procediam assim, é tudo. Não sabiam, de resto, responder às 
perguntas que lhes faziam. Achavam a nova profes-sora   bonita  e  boazinha.  
Mas nao aqueriam, pronto. E contestavam 
Este acontecimento Iembrou-me as palavras ouvidas há tempos a uma 
francesa de Caen, professora de liceu e mãe de um menino de seis anos. Este 
menino e os amigos levaram o fim da Primavera e o Verão a brincar 
entusiàsticamente às barricadas,                                  
«Que estás tu a fazer?» perguntavam-lhe os pais. 
«A contestar». 
«O que é contestar?» 
«Não sei. Estou a contestar, pronto». 
Isto,  porém,   não  tem  nada  a ver com os ingleses  maiores de dezoito anos. 
Eu também fui — ai de mim -maior com essa  idade.  Mas não foi uma dávida 
agradavel. Os meus pais tinham morrido. 
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CHAUFFEURS DE DOMINGO 
 
Há quem não goste deles, principalmente os outros condutores, os de 

todos os dias, os que conhecem bem o carro que guiam, as estradas que 
percorrem, a paisagem.  À paisagem  conhecem-na mesmo tão bem que já não 
a veem, e para eles, passar ali, naquela estrada, naquela terra, naquela serra,  
porque não? —, é o mesmo  que subir ou  descer  a Avenida.  De resto, andam 
depressa, têm sempre onde estar às tantas horas, vivem em trânsito. Olham, 
sim, de vez em quando, mas para o relógio, e aceleram imediatamente porque 
vão sempre atrasados. 
São encantadores, os «chauffeurs» de domingo. Eu, pelo menos, acho-os um 
encanto. Que não sabem guiar, há quem diga. Que transtornam o trânsito. Que 
são um perigo público. Que há muitos desastres porque eles andam 
demasiado devagar (não será porque os outros andem demasiado depressa?), 
porque se atrapalham, porque vão distraídos. 

Claro  que  vão  devagar,  claro  que vão distraídos.   Fazem   as   
curvas   lentamente, como quem dança, tom nos lábios um sorriso de 
beatitude, olham para a paisagem e não para o relógio porque o dia ó todo 
deles. Levam consigo a mulher, os filhos, os sobrinhos, a sogra. No 
Volkswagen já velhote há sempre lugar para mate um. E o passeio do domingo 
ó para eles uma viagem,    um    acontecimento    Importante, que, por isso 
mesmo, deve ser aproveitado, saboreado lentamente como se tratasse de um 
prato melhorado. Andam a 60, váo  sempre  pela  faixa da direita,  observa/n as 
árvores, as casas, porque para eles tudo é novo. Ao tempo que não passavam 
por ali. Estão-se nas tintas para os apressados, que buzinam furiosamente. 
Eles vão de passeio, não em competição, elevam muitas vezes o almoço que 
comem num lugar tranquilo, à sombra das árvores. As crianças,  soltas   na   
Natureza,   correm   e gritam de felicidade, a mulher estende a toalha e serve a 
comida, a sogra aspira fundo o aroma do pinhal que é muitas vezes o aroma da 
sua juventude perdida. 

Regressam quase á noite, cansados. Foi um passeio bonito, o almoço 
estava excelente,  sentem-se  dispostos a  iniciar uma nova semana de 
trabalho. E as mulheres da  casa  limparão  amanhã conscienciosamente o 
automóvel, porque o marido terá ido para o emprego, de metropolitano ou de 
autocarro, como sempre. 
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ESTILOS DE VIDA 
 

Diz-me agora, ou melhor, escreve-se com frequencia em publicidade: 
para uma certa forma de vida, para  um certo estilo de vida, para gente de nivel 
(ah, as familias de  tratamento dos pequenos anúncios...) As frasezinhas 
habilidosas (estas e outras que de momento nâo me ocorrem)  vêm geralmente 
ligadas a coisas mais ou  menos  adjectivadas  como zonas visões amplas, 
madeiras exóticas, construções impecáveis, garagens privativas,   belíssima   
vista   de   mar, às vezes piscina, prestígio, pois cla-ro, coisas só acessíveis a 
certas pes soas às que têm - que podem ter- o tal estilo, a tal forma, o tal ní vel. 
Perífrases de dinheiro em caixa, que é como quem diz em Banco, já que a 
burra passou à história. 

Mas adiante Há também (e estes vèm de longe, encontrei-os pela pri 
meira vez em França isto é. em magazines franceses e em página inteira a 
quatro cores, salvo erro Junto a uma bomba de gasolina) os novos europeus 
São jovens, modernos, ale-gres, dinâmicos, elegantes, até são belos, um 
autêntico exagero de pre dicados. Meu Deus, o que muitas pessoas fariam 
para serem conside-radas novos europeus. É que tem uma  destas categorias!  
Já náo se é habitante de um país, isso todos o são, mas de uma parte do 
mundo, a   mais   civilizada,   a mais   culta,   a velha   Europa,   enfim.   Uma   
pessoa deve  sentir-se  logo  superpessoa.  um eleito. Novo europeu na velha 
Euro-pa não é formidável? Uma espécie de jovem a morar em velho palácio 
com séculos e séculos de História Coisas doces,  enfim, sedutoras e 
publicitárias,  com  que se  acena  a quem pode dar-se ao luxo de corresponder 
vivendo coisas dessas, ou até se contenta, acontece, com sonhar historias de 
fadas. 
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BOUTIQUES 

 
A língua francesa é uma das nossas perdições. Todas nós (ou  quase) 

somos madame ou mademoiselle de cabeleireiro. Todas nós (ou quase) 
usamos baton (que na realidade se chama rouge à lèvres —; o baton de ficou 
esquecido) e rouge (que na verdade se chama fard.) Muitas e vana- das peças 
de roupa (desde as soquei- tes de má memória aos actuais collants não 
esquecendo, claro, os soutien-gôrges que as feministas mais exaltadas 
contestaram), têm nome francês. E todos nós (ou quase) temos no quarto um 
toilette ou uma çoiffeuse. Isto simples exemplos vindos ao correr da pena. 
Porque exemplos é o que mais há. Aqui há uns anos. não muitos. Lisboa è 
arredores foram invadidos - quarta invasão francesa - pór lojas pequenas 
coloridas janotas (palavra horrível mas muito usada neste tipo de coisas): as; 
chamadas boutiques. A designação vinha, salvo erro, dos grandes costureiros 
de Paris, que a par das suas colecções de alta  costura para poucas mulheres, 
tinham lançado as colecções-boutique, bastante mais acessíveis. Moda-loja, 
portanto. Mas que íamos nós fazèr da palavra «loja»? O que mais há por aí são 
lojas disto, daquilo e daqueloutro, A «boutique» fazia o serviço 
estupendamente. E fez. E continua a fazer. 

Ainda a nossa emigração em França era reduzida, vim de Paris à Irun num 
compartimento de comboio onde encontrei uma portuguesa do povo que 
viajava sòzinha pela primeira vez e nos pediu que a ajudassemos nas 
formalidades das fronteiras. Assim fizemos na primeira fronteira porque depois 
encontrou pessoas conhecidas e mudou de carruagem. Para ser amável a 
nossa compatriota resolveu fazer conversa contar a vida. Entre outras coisas 
declarou que vivia com um irmão em Clignancourt e vinha pela primeira vez 
passar vacanças à pátria. O irmão estava muito bem e tinha uma boutique. E, 
receosa de que nâo percebêssemos, explicou: 
— Boutique é como eles lá chamam às lojas. A boutique do meu irmão ó uma 

drogaria. 
Já vêem...  
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SAUDADES DO CAMPO 
 
O que na verdade faz muita falta às pessoas que nasceram nas grandes 
cidades são  as saudades do campo que as outras têm, o sonho com o paraíso 
perdido de uma quinta, de uma simples aldeia, o regresso periodico  a esse  
paraíso ou a qualquer outro que se lhe assemelhe. Encontro às vezes amigos e 
conhecidos que trabalham muito durante a semana mas que vão passar 
invariàvelmente o sábado e o domingo a uma casa boa ou má, grande ou 
pequena conforme as suas posses, que arranjaram nos arredores Não podem 
na verdade passar sem isso. São pessoas cuja infância decorreu em geral no 
campo, que conhecem todas as árvores e sabem pequenas coisas da terra e 
do tempo, das nuvens e das estrelas.  Sabem sem ter aprendido. Sabem como 
respiram. Esse regresso periódico à natureza, esse sonhar para o fim da vida 
com a sua pequena casa junto da qual há uns metros de terra semeada, é 
tranquilizador. Lá não há os problemas da cidade, os ruídos, os vizinhos, o 
telefone, as solicitações, o excesso de gente ou a solidão. Depois, só as 
pessoas que tiveram  uma infância no paraíso de uma quinta,  de uma 
herdade, de uma aldeia, é que sabem que as cidades são antinaturais, que o ar 
é viciado, que a água sabe mal,  que a velocidade em que vivemos é 
prejudicial, à saude. A gente das grandes cidades não sabe nada disso. Não 
sente o apelo da natureza, não recorda nenhum paraíso a que a sua infância 
esteja ligada, não pensa que no fim da semana seria agradável respirar ar 
puro. A falta que as saudades do campo lhe fazem! 
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OS NOVOS DEUSES 

 
Serão máquinas de mil botões a dignosticar as doenças amanhã, e a 

tratá-las, a julgar os acusados com a metálica frieza dos seus corações a 
aconselhar os governos a fazerem as guerras ou a fazerem as pazes? Serão 
máquinas, enfim, a governar governantes e governados? 

Os computadores super-aperfeiçoados do futuro serão talvez os novos 
deuses. E, de tão poderosos e implacáveis, hão-de ser terríveis. Como os 
velhos deuses pagãos assustadores e omnipotentes que os homens 
inventaram para sua protecção e medo, e aos quais até deram forma humana. 
Amavam, lutavam com os seus inventores (criadores logo criaturas), mas os 
sentimentos e paixões paixões quase sempre que experimentavam, eram 
excessivos, 
até porquê ignoravam toda e qualquer interdição e não sabiam que coisa era 
morrer. 

Os novos deuses já começaram a chegar. Alguns, deuses menores, claro 
está, vivem mesmo conosco. Este, por exemplo, que nos exige valiosa 
oferenda anual, sob pena de nos abandonar, tem altar em quase todas as 
casas, mesmo nas mais modestas. E as pessoas sentam-se, e olham, e 
escutam em silêncio religioso, coisas excelentes ou detestáveis. Isto os 
devotos Os outros, os que não se converteram totalmente, ainda ás vezes se 
debatem, não querem deixar-se agarrar, conseguem fugir (por algum tempo) 
porque se trata de uma espécie de deus Penate. 

Mas os deuses que se anunciam, que já existem talvez sem que o 
saibamos, podem vir a ser terríveis. Esperamo-los com ansiedade receosa e 
nenhum entusiasmo. Mas sabemos que não há outro remédio senão recebê-
los como deuses que são; respeitosamente e sem luta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



204 

 

 
AS MÁQUINAS GRITADORAS 

 
Pulei com um berro. 
- Oh Jacinto, aqui há um homem! Está um homem a falar dentro duma 

caixa! 
O meu camarada, habituado aos prodígios, não se alvoroçou: 
— É o conferençofone. Exacta- mente como o telefone; sómente 

aplicado ás escolas e ás conferências, Muito cômodo!... Que diz o homem, Zé 
Fernandes?» 

Todos conhecemos este texto de «A cidade e as serras», romance que 
data dos primeiros tempos das máquinas falantes. Depois a coisa foi-se 
complicando e a telefonia. móvel-imóvel de lugar e discreto numa ca sa, 
tornou-se, por assim dizer, itinerante e auto-suficiente e, de máquina falante 
passou mesmo a máquina gritadora. As máquinas gritadoras são hoje o pano 
de fundo do nosso dia-a-dia, as grandes poluidoras (domésticas) do som. 

Já não há silêncio neste mundo. Há os que passeiam ao domingo, de 
transistor na mâo, porque sem ele se sentem perdidos numa paz talvez 
ameaçadora porque deixa pensar, há os que estudam — Senhor, como é pos-
sível: — com o gira-discos ou o gravador ou o aparelho de rádio a uma altura 
que incomoda os vizinhos não habituados ainda há gente dessa há os que 
levam horas fora do mundo, já não totalmente seres humanos entre seres 
humanos, mas só espectadores na platéia da sua casa, a ver (a ouvir a iodo o 
pano) televisão. 

Estamos de facto na época das má- quinas gritadoras. e o Homem é o seu 
adorador incondicional. Há a necessidade de uma coisa chamada ruído, e 
quanto mais alto ele for melhor. As pessoas já não sabem viver em silêncio. O 
ruido é uma droga um pouco alucinatóna ou que talvez faça. é possível, 
esquecer a vida de todos os dias. Pois quem pode pensar, raciocinar. recear, 
ter medo, com um barulho assim? 
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CAFES 

 
 

O Café foi  e continua a ser — conti-nuaria a ser se osCafés nao 
estivessem a desaparecer da geografia de Lisboa — um local de conversa ou 
de sossego, de tranquilidade   total,   por   isso   mesmo  de criação   Nao sei 
se Bocage escreveu al-gumas  poesias  sobre as mesas do seu Cafe, mas é 
natural que o tenha feito. Ele e tantos, tantos outros poetas, ja que de poetas 
se trata  «As mesas do Cafe endoideceram feitas de ar.  , dizia Sa Carneiro. E 
na «Apoteose»: «Sereno / em minha face assenta-se urn estrangeiro / Que 
desdobra o Matin»  No Café passa gente que nunca mais vemos, e que 
desdobra o Matin ou qualquer outro jornal   Ou reunem-se pessoas 
conhecidas-desconhecidas que conversam Bocage,   que   morreu   
conformista   e  a fazer traduções para subsistir  — ainda fre-quentaria o Nicola 
nessa altura? -  ficaria decerto espantado se ca pudesse voltar e encontrasse 
um Banco  (ja houve um que teria  oferecido   14 000 contos  de trespas se...)  
Nao tenho nada contra os Bancos, mas,   vendo bem, não   deveria o  Nicola 
ser preservado, com os seus quadros evo cativos? Ha tempos   uma amiga 
brasileira de visita a Lisboa, depois de ir aos Jeró-nimos,   à Torre de  Belém  e 
às Janelas Verdes, foi aos Irmãos Unidos ver o retrato de Fernando Pessoa 
pintado por Almada e olhar demoradamen te o local onde o poeta passara 
tanto do seu tempo. Porquê asta morte violenta dos Cafésde Lisboa? É certo 
que a cidade cresce, muda de face, actualiza-se   Mas para que há-de  ela 
repetir  por   suas  maos   (é um modo de dizer)  a catástrofe de 1755 que 
quase   nada   deixou   atras   de  si?  Porque nao poupar algumas casas que 
têm recor daçoes, que tem história?   
Quando,  no  Liceu,  comecei  a aprender  Literatura,   lembro-me   de   ver  o  
nome  do Nicola ou de o ouvir citar a proposito de Bocage. O poeta situava-se, 
pois, em Lis-boa, ali, em pleno Rossio, era muito mais vivo asslm. Agora, se o 
Nicola desaparece, vai-se com ele um pouco do poeta do Sado. Eis Bocage 
com residência fixa pa-ra todo o sempre em Setúbal, sua terra Natal. 
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SILÊNCIO 
 

Jà não se sabe o que é o silêncio na cidade cheia de ruidos, mesmo a 
hora em que o dia morre e os ecrans definitivamente se apagam, mas em que 
os aparelhos de rádio continuam, até de madrugada, acom panhando a noite 
branca — ás vezes negra - dos que trabalham, dos que não têm sono, dos 
angustiados, dos que esperam, dos que, muito simples-mente, sobrevivem ao 
dia. Mesmo nos momentos em que Julgamos haver silêncio à nossa voltaf é 
uma amálgama de sons longínquos o que nos parece não ouvir. E de repente 
até esse erzatz é rasgado por alguem que desce a escada apressadamente 
porque o seu  emprego  começa cedo e está   atrasado,    por   aquela telefonia 
matinal que se debruça de uma janela e grita a sua primeira canção, depois por 
uma voz  que châma alguém, por alguém què  responde. O dia começa. 

E muitas horas depois, quando ele acaba, gostaríamos de descansar um 
pouco, porque a nossa noite é para dormir e temos sono. Mas há quem 
caminhe incessantemente no andar decima, uma máquina de escrever con-
tinua a sua viagem, há os carros a parar na rua, e o grito de dor daquela 
ambulância, e o avião inevitável (para onde irá?),  e algures, tâo tarde, Senhor, 
tão, tarde, um long-play que há pouco se deteve e recomeça a girar, e os 
programas de rádio, os tais, da madrugada, e para além de tudo, em undo,   o  
ruído  amassado,  mastigado, desta cidade de corpo cada vez maior e mais 
inquieto, cujas células nunca estão na sua totalidade adormecidas. 
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AS PALAVRAS E AS VOZES 
 

 
 
Gostava de saber quanto tempo gastará por ano uma pessoa se quer ou se 

julga bem informada sobre o que se passa no mundo (os mundos das pessoas 
têm tamanhos e rostos diferentes, podem ser a rua onde se mora, a cidade, o 
país, terra, podem até ser os mundos além mundo). Refiro-me as pessoas que, 
está claro, além o jornal, mas sobretudo às que ouvem rádio e vêem televisão. 
Somos espectadores e ouvintes mais do que gente viva. Estaremos mesmo 
vivos, ainda, não seremos bichinhos do ouvido nem lente de contacto? Li não 
sei onde de um gondoleiro de Veneza (ignoro se é anedota ou se foi mesmo 
verdade, mas não me custa a crer que tenha lido verdade), que levou um dia, 
na sua gôndola, um aparelho de televisão, para os turistas não perderem o 
programa. 0 programa televisivo, a cidade sonho, ao mesmo tempo, de pas-
seio, Não sei qual deles teria vencido o outro, espero que fosse Veneza, mas 
nunca se sabe, até porque se tratava no pequeno écran de um desafio de 
futebol. Internacional. 

Os muitos e variados transistors que se passeiam no Verão! Por praias e 
parques populares e não só, são a prova gritante de que muitas pessoas já não 
podem libertar-se da «voz», e dentro em POUCO, quando as televisões portáteis 
estiverem ao alcance de todos, da imagem. O pequeno aparelho sonoro, com-
panheiro das horas cie ócio, absorveu, talvez por isso, toda a idéia de lazer, e o 
homem já não sabe descansar sem aí sua companhia. As criaturas ouvem, 
portanto. Notícias do mundo, do país, do desporto, anúncios, conversas entre 
locutores, mais anúncios, mais conversa, um disco pelo meio (com uma voz às 
vezes a interrompê-lo) desporto outra vez, notícias, anúncios. 

Na verdade há muito pouco tempo livre e, quando, o há, as pessoas já não 
sabem aproveitá-lo na sua totalidade. E como se tivessem medo de estar sós, 
mas sem por isso quererem estar acompanhadas. Então as vozes e os rostos, 
frios, tangentes ? gelados. 
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O VELHO E A CASA 
 

 O velho disse: «Gosto de viver nu-ma casa antiga entre casas antigas. É 
como eu gosto de viver. Uma casa acabada de construir, numa rua nova, dir-
me-ia constantemente que sou ve-lho, que estou fora do tempo». 

«De que tempo?» 
«Do tempo das casas, por exemplo. Das casas novas, claro. Aqui não. 

Aqui estou certo. De vez em quando tenho uma dor mais forte e há um pouco 
de caliça que cai do tecto so-bre a minha cabeça. Metaforicamente, dirá você. 
«Pronto, metaforicamente. Nada disto tem um ar saudável, se compreende o 
que quero dizer. Consta para ai que o senhorio tenciona ven-der o prédio para 
demolição. Uma casa que talvez morra um dia des-tes, uma casa em perigo 
como eu. Às vezes dou comigo a pensar..» 

«Em quê?», perguntou o rapaz, por perguntar, só para fazer conversa. 
«Aqui, onde eu estou, talvez haja um dia uma parede e este sobrado 

onde ponho os pés não exista por-que o novo sobrado fica mais acima ou mais 
abaixo. Talvez aí onde você está sentado seja simplesmente ar, compreende?»                   

«E depois?»            
«Sei lá, depois! Nada. A minha mu-lher, coitada, anda aflita com a ideia 

de ter que se mudar Não é uma par-voíce?»                            
«Talvez não. Se demolirem a casa talvez, tenham de ir para uma 

dessascasas   novas   em   ruas   acabadas   de construir.»                    
«E então?» 
«Mas o senhor não disse agora mesmo...»                                     
O velho sorriu vagamente. «Se me mudar é porque esta casa vai morrer. 

E o problema é entre mim e ela. Entre mim e esta casa onde nasci. Qual  de  
nós irá  primeiro?»  

«O problema? Esta casa?»  
«Esta casa. A minha mulher diz que até com as casas eu me zango. 

Entre mim e ela, percebe?» 
O rapaz não percebia grande coisa mas não perguntou mais nada por-

que só ali estava porque queria falar com um colega, que era neto do ve-lho e 
que ainda não tinha chegado. 

Quando meses depois leu no jor-nal que ele, o velho, tinha morrido, ali, 
teve pena de que tivesse sido assim. E quando viu o colega pergun-tou-he se 
sempre iam demolir a casa, até porque achava de súbito que era a mínima das 
coisas que podiam — ou deviam — fazer pelo velho. 

O neto, porém, disse-lhe que o se-nhorio tinha pensado melhor e ia sim-
plesmente fazer obras. 
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A NOSSA COR 
 
Nos somos um País triste e o preto é a nossa cor. Parece o principio de 

um fado, mas não e, embora as fadistas se vistam de negro e se envolvam 
num negro xaile para cantar os seus lamentos de amor. 

Unamuno escreveu que o culto da dor parecia ser um dos sentimentos 
mais caracteristicos deste melancolico e saudoso Portugal, e Unamuno sabia o 
que escrevia O portugues mergulha de cabeça na dor, recusa-se a esquecer, 
veste-se de preto para ter a sua dor bem presente, por assim dizer diante dos 
seus olhos e ate dos olhos alheios. Exibe a sua dor, dirao. Nao, assume-a 
resignadamente.     

O preto, aprendemos na escola, não é cor mas ausencia de cor. Como, 
porem, isso é dificil de dizer, todos Ihe chamam cor. Cor, portanto  
Basta viajar um pouco pelo País, em especial pela margem esquerda do Tejo 
ou pela beira-mar desde Caminha a Vilacama constlpada e amanha nao posso 
ir a escola.» Um dia pensava isto mesmo e espirrei tres vezes, foi sensacional. 
Na manha seguinte estava doente, a janela afinal existia, deixara de ser a 
minha vergonha para se tornar o meu orgulho. As outras pessoas nao sabiam, 
so eu, nao era extraordinário? Foi uma longa semana de entusiasmo e gripe. 
Depois veio a altura da limpeza, o se-nhorio mandou pintar tudo de alto abaixo 
e o prédio que era vermelho-escuro e alegre, ficou beige e inexpressivo. A 
janela desapareoeu, entre outras coisas, e nunca mais senti aquele friozinho 
bom e perigoso quando me sentava à mesa. Atras de mim havia uma simples 
parede, uma estupida parede lisa.                       | 

Assim se foi, vencida pela tinta antes de ser vencida pelo tempo, uma das 
minhas primeiras falsas certezas que os outros pudessem dizer, daquilo que os 
outros sem falta diriam. Ha outros lutos, porem,  na nossa terra: os lutos de 
bem vestir, sem razao nem oontinuidade, lutos de um dia, de uma tarde, de 
uma noite. Os homens do campo nos seus negros fatos  domingueiros;  as 
senhoras da missa do domingo  que   continuam  a  usar  em grande 
percentagem o fato preto, de ver a Deus, e a mantilna a espanhola; as 
muIheres, seja qual for a sua condiçao social, que tem sempre preparado o 
casaco preto para pêsames e enterros, o vestido ou o «tailleur» preto    para 
jantares,   teatros («cocktaiis» porque não?)f vestidos mais ou menos 
decotados, «tailleurs» mais ou menos discretos mas tao lindamente pretos que 
parece sempre que vao ser recebidas pelo Papa. 

Enfim, quer se trate de costumes, preferencias, lutos ou fado, o preto e a 
nossa cor. 
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OS FATOS FAZEM OS HOMENS 
 
E as mulheres, está bem de ver. A Rita B. que é uma pessoa muito divertida, 

resolveu hã uns meses fazer uma aposta com o marido. Este não acreditava 
que ela fosse capaz de levar a efeito determinada coisa, ela jurava que sim. A 
coisa em questão era vestir o fato de uma empregada recém-chegada de Trás 
os Montes e descer o Chiado às 6 da tarde. No dia mercado, a Rita B. lavou 
multo bem a cara (que usa normalmente maquilhada), vestiu-se, amarrou um 
lenço à cabeça a fim de esconder o seu cabelo cor-de-cabelei- reiro. tomou um 
táxi e apeou-se no Largo das Duas Igrejas A Rita conhece muita gente, tanto 
nos meios literários como nos elegantes, por isso o marido não acreditava que 
ela tivesse coragem para fazer o que fez, e tão conscienciosamente. 

De facto, a Rita deteve-se primeiro na montra do «Diário de Notícias», depois 
atravessou a Rua Garrett para não perder a Bénard e a Marques, voltou a 
atravessar a rua para ir à Bertrand, desceu um pouco até à Dior, regressou 
para ver a montra do Último Figurino, e assim continuou pela Rua do Carmo 
abaixo. 

Ora durante o seu percurso serpenteado, a Rita B. viu bastante gente 
conhecida. A verdade, porém, é que nenhum olhar, mesmo hesitante, se 
deteve nela Era como se fosse de vidro ou como se, simplesmente, não 
existisse. Dar-se-ia o caso de os seus amigos e conhecidos nunca ihe terem 
olhado para a cara? É certo que costumava pintar-se, mas sem exagero En-
tão? Quando chegou ao Rossio, a Rita sem ter compreendido nada do que se 
passara, resolveu dar a experiência por concluída e meter-se num táxi para 
casa. Mas, às seis e vinte da tarde, um táxi não é coisa fácil de arranjar e a 
Rita teve de esperar longo tempo. 

Quando, finalmente, um táxi livre parou junto dela, precipitou-se com um 
suspiro de alívio. 

«Vamos à rua Tal, número Tantos», disse ao motorista. 
Este era falador. Olhou-a com ar sorridente e perguntou: ; 
«Então a menina nâo tem medo de andar sòzinha? Há quanto tempo está em 

Lisboa?» 
«Há uma semana», disse ela sem pensar 
«Ah, vê-se logo, vê-se logo. Está a servir, náo é?» «É. Estou a servir.» 
«Então, e a sua patroa manda-a assim sòzinha. até à Baixa?» «Manda», 

murmurou ela quase sem voz. «Que gente! E a casa é boa?» «Parece-me 
boa.» 
«Ao princípio todas parecem boas. Depois é que se vê.» «Lá isso é.» 

«Ou a comida é pouca ou matam as pessoas com trabalho.» 
A conversa continuou neste tom até chegarem ao número Tantos, e a Rita .„ 

quando entrou em casa estava muitíssimo mal disposta. 
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VAMOS LÁ, UM SORRISO 
 

ERA NUM JARDIM, E A RAPARIGA GORDA, DE vestido às risquinhaas azuis, 
olhava atentamente  para  a  máquina de tripe, para o pano preto debaixo do 
qual o homem se escondia. E era visível que nao sabia onde por as mãos, 
como colocar os labios. « Vamos lá, um sorriso!» disse a voz abafada do 
fotógrafo. As amigas incitara-na e ela então esticou os labios, riu sem vontade 
mas aplicadamente. Depois ficaram todas muito serias à espera do resultado. 

A senhora idosa parou, deslumbrada, ali,  naquele jardim popular, e, de 
súbito, sem  transiçao,  viu-se na Praça de São Marcos,   rodeada de 
esvoaçantes pombas brancas,  depois junto às pedras do Coliseu,   mais  tarde  
— ou  mais cedo? —  à beira de um canal, com um «palazzo» ao fundo. Não 
se lembrava  de quem lhe havia tirado essas fotografias   esquecidas,  
sùbitamente recordadas, que tinha no fundo de uma gaveta qualquer. 

Uma pessoa conhecida? Um fotografo de ocasião, daqueles que trazem 
a maquina pendurada ao pescoço? 
Agora era um  par de namorados e o homem disse: 

«Vamos la, um sorriso!» A velha senhora sentou-«e no banco próximo 
para ver melhor, para nao perder aqueles sorrisos por causa do futuro de, urn 
dia mais tarde, quando recordar se tornasse urgente, a acenderem-se e logo a 
apagarem-se como uma chama que alguém soprasse. Depois houve um 
espaço vazio e o olhar do fotógrafo procurou em redor, pousou nela, sugeriu 
sem grande esperança mas em todo o caso: 

«Val um retrato?»                  
Acenou negativamente, em silêncio. Nao valia a pena gastar palavras. 

Então levantou-se e continuou tristemente o pequeno passeio diário,  que o 
médico lhe tinha   aconselhado   que  desse todas as tardes. 
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CASTANHAS ASSADAS 
 

O velho vendedor desta tarde, ali à esquina da rua, lembrou-me outro, lá 
longe, no passado de uma cidade diferente, esse diluído não só em tempo ou 
em bruma mas também num fumo aromático que não aquecia, fumo frio), 
talvez, e que atravessava ossos porosos que existiam, que estavam ali dentro 
de mim, um pouco arrepiados também. Eu passava todos os dias pelo homem, 
que usava boina e samarra, talvez fosse espanhol, já não me lembro, e 
detínha-me sempre para comprar o eterno cartucho de castanhas, que logo 
metia, em partes iguais, nos bolsos já largueirões do casaco, deixando ficar as 
mãos naquele leve,  apesar disso reconfortante calor. Cá fora havia nevoeiro, 
ou então um espesso tecto de nuvens baças separava-nos da estrela da vida, 
que desaparecera do nosso convívio há muito tempo. E eu, mes-mo sem 
querer, mesmo pensando que isso era impossível, não a imaginava lá em cima 
mas muito longe, para o sul, aquecendo e iluminando a mi nha terra Fazia o 
resto do percurso devagar, ia aproveitando aquela sensação tão doce. Quando 
chegava ao hotel tinha as mãos enfarruscadas e as castanhas estavam quase 
frias, mas paciência, comia-as mesmo assim. 

Hoje, aqui, não comprei castanhas ao velho vendedor. Hoje, aqui, não 
quero sujar as mãos e, de resto, o casaco não tem bolsos. Hoje, aqui, ainda 
não faz frio e o sol é sedentário e amigo, mora lá em cima, nunca anda muito 
tempo a viajar. Ou brilha ou brilhou ou vai brilhar um dia destes, talvez amanhã. 
O fumo também nunca chega a ser névoa e as casta nhas têm outro sabor. 
Nem melhor nem pior. Um sabor diferente. 
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A MULHER E A RENDA 
 
 
Era uma senhora a fazer renda no metropolitano depois das seis. Movia 

os lábios apressadamente, e a agulha com o grande desembaraço que só uma 
grande pratica pode dar. Ja tinha, bem enrolados sobre os joelhos, muitos 
metros de renda certinha, ma cuidada. Uma senhora de uns cinquenta anos, 
vestida com certa elegancia Tinha mãos bem tratadas e um ou dois aneis. E 
nao levantava os olhos do trabaIho Pensei que e!a contava os pontos como se 
contasse os minutos que tinha para viver. E que estava atenta a essa 
contagem, demasiado atenta e sem reparar que se encontrava ainda dentro da 
vida. 

De subito, o homem a seu lado levantou-se e ofereceu o lugar a uma 
rapariga gravida, aflita na multidao. Esta sentou-se, suspirou, agradeceu. Mas 
entao, da amalgama de gente, ergueu-se uma voz, a voz azeda  de  uma  
mulher velha,  que, talvez par ser surda, falava com alguem, gritando. E a voz 
gritava: «Viu? É assim. Os vêlhos que se arrangem. Esta gravida, que grande 
coisa. Não ha nada mais natural, acho eu. Tive seis filhos, seis. E agora estou 
velha e doente, tenho quase setenta anos. Mas ninguem. me oferece um lugar. 

Nao vou ter um filho, eu, nao vou ter um filho para  morrer  ou para  se  ir 

embora como os seis que tive. Por isso posso cair sem  forças,   posso  morrer  
para ai como uma cadela. Estao-se nas tintas.» 

As pessoas que, de facto, se estavam nas tintas, ole se estavam, 
olhavam ou desviavam o olhar, incomodadas A rapariga gravida tinha o rosto 
muito cor-de-rosa e os olhos muito muito brilhantes. De subito sentia-se 
culpada de qualquer coisa, embora nao soubesse bem de quê. De ter aceitado 
um lugar? De ir ter um filho? de sonhar com toda a felicidade do mundo para 
esse filho misterioso? Culpada dos filhos da outra, dos que tinham morrido ou 
par-tido, deixando-a só? 

Entretanto a senhora fazia renda e continuava a mover os labios ao ritmo 
das malhas. Nao ouviu nada, ou se ouviu tez de conta. Mas nao devia ter 
ouvido. No entanto, nao era surda, porque quando «a voz» disse que a próxima 
paragem era Tal, guardou cuidadosamente o trabalho na mala, levantou-se, 
rompeu a multidao a passo cadenciado, sem se apressar, e, quando chegou la 
adiante, saiu, porque o comboio tinha parado e as portas se haviam aberto de 
par em par a fim de me dar passagem. 
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NÓS, OS CONTEMPORÂNEOS 
 

Há um certo mal-estar. As pessoas não se sentem tranquilas, ou sentem?  
Creio que não, que há qualquer coisa ou que não há qualquer coisa, enfim, que 
há exagero ou carência, e então a balança oscila e nós estremecemos. Porque 
oscilou a balança? perguntamos. Que peso ou que ausência de peso a fez sair 
da tranquilidade da sua linha quieta e horizontal? 
    Então esse aperto no coração. No coração? Que  ideia!  O coração  foi 
desmitificado   no ano   de 1968,   o coração é um simples órgão circulatório.  
Deixemos   pois   de  falar  dele pondo os olhos um pouco em alvo. Mas esse 
aperto aqui no peito, um pouco para o  lado esquerdo, talvez porque houve 
qualquer problema com a aurícula ou com o ventrículo, por-tas de saída e 
etrada nessa espécie de, grande hotel?  
   Tudo por, causa deles, dos austronautas. Ê certo que nada fizemos, fo-mos e 
seremos simples espectadores quietos e atentos, mas em todo o caso eis-nos 
contemporâneos dos homens que pela primeira vez se soltaram da Terra e 
foram espreitar a Lua à velocidade do seu foguetão «Apolo». Apetece pois —
também— encher o perto de ar, fechar os olhos, flutuar um pouco, embora 
modestamente,  adois ou três palmos da terra que nos há-de comer. Eis-nos 
cheios de orgu-lho e com razão, porque os historiadores do futuro hão-de falar 
destes últimos anos. E nesses Iivros que talvez já não sejam de papel mas de 
qualquer outro material recém-desco-berto, estaremos todos nós, os con-
temporâneos dos primeiros navegado-res espaciais, desses que fizeram a 
coisa mais extraordinária de todas desde que o nosso mundo é mundo: fugir 
dele, começar a fugir dele e daprisão que durante milénios atraiu todos os 
corpos para o seu centro. 

E então esse mal-estar, esse receio de sermos abandonados quando afinal 
ainda nem sequer aprendemos a andar sòzinhos. Abandonados e com fome e 
doentes e sem saber nada de nada. E a balança oscila e nós estre-mecemos 
porque os homens voadores de quem somos contemporâneos, se puseram a 
olhar insistentemente para o céu. E no meio do nosso entusiasmo, receamos 
que eles se esqueçam de que a Terra continua a existir, ainda com muitos 
homens ignorantes e doentes e com fome. Diáriamente a morrer de fome,  de 
ignorância e de doença. 
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AS COISAS INÚTEIS 
 

Naquele dia lembrou-se de dar uma volta à casa e de a limpar de coisas 
inúteis. Pratos esboroados (sempre detestou pratos esboroados), copos idem, 
chávenas sem asa, um bule sem tampa. Estava há que tempos para comprar 
louça inquebrável, nada melhor, mas depois o dinheiro faltava sempre e ia-se 
governando com a prata da casa, enfim, com restos do «serviço» da avó e do 
da tia e do que a mãe lhe dera pelo casamento. Eis um monte de coisas 
imprestá-veis (com risquinha dourada e, raminhos azuis) ao canto da cozinha. 
O que aqui vai de lixo!», pensou. Depois encolheu os ombros e foi la-var as 
mãos e dar um jeito ao cabelo porque eram horas de ir para o escritório.  

Na escada encontrou a mulher (ela pensava «a mulherzinha») que às 
vezes ajudava a porteira a encerar. Tinha|um ar tão miserável que... 

— Está lá em cima uma quantidade de louça. Partida, claro. Se logo 
quiser   ir   ver,   pode   ser   que   alguma coisa...  

A «mulherzinha» agradeceu muito e ao fim da tarde — já ela regres-
sara—, apareceu e levou tudo mim cesto que a porteira lhe tinha emprestado. 
Nem um caco deixou. 

— Oh minha senhora, é que nós somos pobres, e tudo nos faz jeito. 
Quase que não tenho pratos. Vão-se partindo, não é? Depois, quando é que há 
dinheiro?             

E lá se foi. 
Ela, a da volta à casa de vez em quando, ficou pensativa. «Nós somos 

pobres», dissera a mulher sublinhando o nós. E perguntara: «Quando é que há 
dinheiro?» Ela também se considerava pobre e nunca tinha dinheiro pura nada. 
Não o tinha, porém, de um modo diferente. Era pobre de outra maneira.    
 Ficou muito, muito pensativa. 
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ADEUS AMIGO 
 
 
Há tempos   numa   exposição.   Nas telas,  crianças  pobres,  de   bairro   de 
lata. Meninos de caras esboçadas, de corpos   e   traço   largo,   a   pincelada 
grande. Meninos com algo de feto e também de velho, alguns deles. Meninos 
desses. As roupas não tinham cor, melhor, já não tenham cor por terem 
vestidos os irmãos mais velhos ou outras  crianças   com   possibilidades de 
oferecer roupa usada.  

Perto de mim, uma senhora e seu filho. O garotinho — sete, oito anos —, 
estava a gostar. Aquilo dos meninos pobres diizia-lhe qualquer coisa, via-se 
mesmo que sim. E daí talvez o objectivo esteja a mais e ele sentisse 
simplesmente uma vozinha fraternal a porpôr-lhe «O pá, vamos jogar à bola?» 
O visitante, apesar de tão esmeradamente vestido (blazer azul e calça 
cinzenta) estava mesmo morto por um joguinho. A mãe seguira em frente e ele 
ali parado diante do miúdo magro. 
de  pés   grandes,  descalços. Também os pés eram como todo o corpo como o 
próprio rosto, meio esboçado. O dedo grande separado dos outros, que se 
juntavam. 
«Que bonito este aqui, mãe!» disse. 
A senhora voltou atrás, mestra pa ciente e disposta a ensinar o que sa bia e 
que, decerto, no seu entender, era muito. E então perguntou em voz 
bastante alta,  sem nenhuma espécie de inibições, se ele, o filho, 
achavanormal ter-se um pé daqueles, se ele, o filho gostava de ter uns pés 
assim. 
A criança encolheu os ombros um tudo nada perplexa, e o blazer subiu um 
pouco, logo voltou ao seu lugar. «Claro  que não,  mas...» 
Naquele mas estava  tudo, pois, o que ele adivinhava sem o saber. Mas isto é 
um quadro. Mas isto não é uma fotografia, Mas este pé assim pintado, quer 
dizer, quer mostrar... 
«Não há mas nem meio mas. Não gostavas tu nem gostava ninguém» declarou 
a senhora em voz convictae muito sabedora, a voz de uma pes-soa sem 
hesitações, a ensinar a um inocente as suas certezas, aquelas e outras está 
bem de ver. Muitas muitas certezas. «E agora vamos indo que está a fazer-se 
tarde. Se eu adivinhas-se...» ainda disse. 
Todos temos as nossas falhas, a da senhora em questão era aquela. Não 
adivínhava. 

E lá se foram. Mas o garotinho de blazer ainda olhou para trás uma vez, 
como quem se despede de um amigo pessoal, considerado indesejável pela 
familia. 
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UMA LISBOA CHAMADA SONHO 
 
 
Quem pode proibi-nos de sonhar? Para mergulhar no sonho, fecho os 

olhos á realidade que me cerca, e procuro em mim os restos mortais de uma 
vocação, de resto ignorada, de arquitecto. Eis-me pois, também eu, a demolir. 
Porque não? Se Lisboa é a cidade menos estática que conheço (complexo de 
1755, quem sabe?), e eu sou de Lisboa, porque não hei-de colaborar nas 
demolições, embora em sonho? E logo nas reconstruções, está bem de ver? 
Vejamos a beira-Tejo. Como estou a sonhar posso fazer com que as feias 
fábricas e também os estaleiros sejam afastados da cidade, colocados mais 
para cima ou então rua outra margem. Ai está um problema que em sonho não 
me interessa absolutamente nada, o destino dos estaleiros e das fábri-cas. O 
que eu quero é afastá-los de Lisboa, e pronto, já aqui não estão, e de ambos, 
os lados do Terreiro do Paço, cor-de-rosa outra vez, há QUILÓ-metros de 
margem á espera das casase dos jandins dos meus sonhos. O deserto, 
portanto, á excepção da ponte e da Torre de Belém e da Casa dos Bicos, está 
bem de ver, e dos Jerónimos, pois claro, e de mais isto e mais aquilo que não 
me ocorre agora. 

Mas o que aconteceu no Terreiro do Paço? Ah, claro, fui eu que fiz 
desaparecer todos aqueles automóveis (mais tarde hei-de anrranjar-lhes lugar, 
hei-de pensar nisso). As arcadas têm bonitas lojas onde apetece ir fazer 
compras e a praça está sempre cheiade estrangeiros e de gente nova, por que 
há restaurantes, discotecas, pas telarias com esplanadas. Mas o Dom José  e  
o  cavalo  estão  sozinhos  na sua placa central. 
Agora   as   construções,  as minhas construções.   Pois   bem,   restaurante 
com esplanadas,    populares   alguns outros não tanto, outros absolutamente 
nada, clubes desportivos onde possa fazer-se mais vela do que até hoje mas 
onde sejam proibidos os barcos a motor.  Duas  enormes piscinas, as maiores 
desta Lisboa  tão  pobre  em piscinas,  com   grandes  soIários. Hotéis, caros e 
menos caros, mas longos e  baixos e por favor sem nada de comum com 
caixotes esburacados. 
Todos os turistas gostarão de olhar o Tejo e os barcos que passam para os 
novos estaleiros não quero saber onder e   os «ferry-boats»   da  Outra Banda, 
tão bonitos que os conserve  Gostearão os  turistas   e   gostaremosnós.   Nós 
principalmente.   E   jardim com grandes relvados para as crian ças bricarem, e  
árvores,  muitas ár vores.  E os Jerónimos  sem  nada tapar-lhes a vista do rio.               

A Lisboa dos meus sonhos era as sim, mais ou   menos, junto a  esse 
Tejo que a cidade ignora, só vê quan do ao domingo vai passear pela mar ginal   
para o lado   direito   da   auto -estrada e que então já é quase mar. 
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O HOMEM E A MORTE 
 
 
Um artigo publicado no magazine «L´Europeo» e assinado por Ovido Gra-

nata diz nos que surgiu uma nova hi pótese posta por um cientista ameri-cano, 
segundo a qual senia o próprio homem a decidir qual a altura em que deve 
morrer. Claro que não diria a si próprio: apetece-me morrer, pronto, acabou-se. 
Quem resolveria seria o seu inconsciente. E porque iria o in-consciente do 
homem resolver uma coisa dessas? Como? Gradualmente, tão devagar como 
os ponteiros de um grande, superlento relógio, através de uma renuncia 
progressiva mas definitiva a todas as ligações com a vida. 

É quando essas ligações são cortadas, quando todas as janelas abertas 
para o exterior se fecharam, quando o homem se encontra face a si próprio e 
compreende que já não tem nenhum sentido, que ninguém precisa dele, 
quando tudo ísso acontece, que o homem morre. Claro que ainda não é assim 
tão simples e ele precisa, para morrer, de que a sua energiavital enfraqueça. 
Mas porque enfraque-ce essa energia senão por sentir que já não vale a perna 
lutar? 

Não sei se esta teoria tem alguma validade científica.Em todo o caso 
deixa-los pensativos. Por que razão, pergunta Ovido Gramata, vivem os 
grandes homens (os que são ou se julgam insubstituíveis) mais do que a 
média? E porque razão se apressam a desaparecer deste mundo os Indivíduos 
que nunca tiveram outros in-teresses fora do trabalho diário, no emprego, e que 
atingiram a idade da reforma?              

«È gue — escreve Granata — enquanto as nossas antenas estão tensas 
e atentas, o nosso potencial bio-lógíco é activo e então vivemos. Só quando os 
fios se cansam e as luzes Inconscientemente se apagam, o homem sente que 
o seu ciclo terminou. E decide que chegou a altura de entrar na sombra.» 
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AS QUATRO COLUNAS DO INVERNO 
 
No Verão são duas, duas e picos. As vezes uma, em dias melhores. Mas 

depois vêm o frio e a chuva e os dias encolhem, escurecem e são multo tristes, 
dias sem esperança de melhores dias, de outros sóis, cie outros Verões. 
Porque não haverá mais nenhuma dessas coisas. 

Ei-las, as quatro colunas do mau tempo e da morte necessária. A grande 
necrologia do Inverno. As folhas secas ou doentes que caem porque têm de 
cair um dia destes e aproveitam para isso o menor sopro de vento. As árvores 
tão fortes que pareciam eternas mas que a tempestade fulminou. Então essas 
quatro colunas tristes e inevitáveis, da altura de uma folha de jornal. Quase 
dessa altura. 
Faleceu o sr. a sr.a... Tinham 75 anos, 80, 90, mais. 6 houve um espanto em 
redor porque nunca se espera aquilo, embora até hoje ninguém tivesse 
descoberto o segredo da permanência. Uma esperança apesar de tudo. E, de 
repente, eis que tudo acabou. O amor e o ódio, aquele agarrarem-se as 
pessoas a pequenas coisas efêmeras, darem tudo por elas, penderem tudo por 
elas. E o tempo que tinha de passar, passou, e enlas ajudando à construção 
das colunas que duram um dia. Às vezes na verdade, pouco mais do que isso 
para quem lê a noticia. Um dia. 
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OS MEDICAMENTOS POÉTICOS 

 
Já os apiseruns eram poeticamente prometedores. Surgíram em 

herméticas ampolas, e o mundo sentiu-se cheio de esperança. Fica sempre 
cheio de esperança, o mundo, sobretudo quando lhe são propostas coisas 
fáceis à primeira vista, embora inacessíveis, coisas-fada, em suma. Uma fonte 
de juventude apareceu aqui há tempos —constou —não sei onde, para as 
bandas da Ásiia. Que beleza e que poesia, uma fonte de juventude! E entre 
nós muita gente acredita mais nas frescas e murmurantes águas das termas — 
fontes de saúde relativamente acessíveis—do que em remédios de nome 
complicado e prosaica lite-ratura inclusa. 
Vem isto a proposito de um anúncio há dias no jornal.   Comprimidos de 
PÓLEN de flores. Para os fracos e convalescentes, para defesa do orga nismo, 
para recuperação do energias. Seguia-se ainda uma referência ao facto de o 
pólen ser um dos mais ricos alimentos da Natureza, pelo seu elevado teor em 
vitaminas e ácidos aminados. Claro que quem redigiu o anúncio 
percebia decerto muito ou até muitíssimo de medicina, de farmacologia ou de 
ambas as coisas. Eu não. Ê talvez mesmo por isso que me parece que os 
comprimidos de pólen das flores deviam ser propostos sem mais nada. Isto, 
claro, se víssemos o referido anúncio de um ângulo puramente pu-blicitario ou 
puramente humano. O que não é o caso. O anúcio de um remédio, mesmo que 
ele se chame pólen, dirige-se a doentes necessítadosdesse mesmo remédio. 

Mas se assim não fosse? Pois bem, nesse caso compelia-nos a nós—
que beleza!—imaginar que íamos florir, reacender, estar em breve em pleno 
rejuvenescimento. Formidável, nâo? Uma fonte juventude-jardim, todos os 
anos pela Primavera. Agora vitaminas e aminoácidos não! Para isso há os 
alimentos que comemos ou devíamos comer, os comprimidos que tomamos ou 
devíamos tomar. Pólen é outra coisa. Para quê tirar-nos com tão científicas e 
antipoéticas palavras a inesperada esperança de reflorir um destes dias? 
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A CIDADE E AS SERRAS 
 
Quase total é o nosso divórcio da terra. Aqui, onde moramos, onde talvez 

tenhamos nascido, só há pedras, alcatrão, cimento esburacado e vidraça e as 
poucas árvores que até agora resistiram à fúria destructo- ra-constructora dos 
homens, têm as suas secas e tristes raízes mergulhadas em terra-pó sem cor, 
terra morta, esqueleto de terra. Claro que há os jardins que às vezes ainda se 
chamam campo. Mas terra de jardim é outra coisa. E terra ociosa, de 
excelentes famílias, e muitos houveres, que não trabalha para ganhar a vida, 
que vive para se enfeitar com bonitos verdes, sombras agradáveis, flores 
coloridas, estalvas. Não é terra, aquilo. 

Terra é o que nos dá de comer. Mas as gentes aventureiras vão para as 
Franças e Alemanhas, as mais sedentárias ficam-se por uma Lisboa chamada 
Almada, Amadora, Damaia ou Reboleira, e por outras satélites menores da 
cidade grande. Partem em ; busca de um trabalho mais compensa- dor, menos 
duro, de uma promoção para os filhos, quem pode levar-lhes a mal? 

 Nós os das cidade, é que nunca tínhamos pensado em como éramos os 
felizes privilegiados, os eleitores, por assim dizer, e, de súbito, as aldeãs tão 
abandonadas, os campos tão desertos, deixam-nos com medo. Quem tratará 
um dia do próprio trigo para o nosso pão, pensamos pelo primeira vez com 
"certo pânico. Estamos habituados a recebê-lo, ao pão, como a um fruto que 
nasce e cresce e cai sem intervenção humana, a não ser talvez a do homem 
que no-lo traz a casa. E de repente sabemos que não é assim. E damos 
connosco a recear por ele e por tudo o que comemos, nós, está bem de ver. 
Somos um bicho egoísta como tudo, para quê negá-lo? . Continuamos 
divorciados da terra, claro. Na nossa rua só há três ou quatro árvores 
miseràvelmente raqíti- cas e descoradas. Mas sentimo-nos receosos. Desde 
quando? Até quando ? Como vai ser um dia? pensamos. 
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FADAS, ETC. 
 
 
Nós, os que há muito tempo nos despedimos da infância e até ás vezes da in-
fância dos nossos filhos, quase nos esquecemos   das  fadas,   dos  príncipes e 
princesas que povoaram os palácios, as florestas e os bosques desse tempo. 
Eles eram,   no  entanto,  extremamente vivos, quero dizer, existiam - existiram 
- com muito mais força do que qualquer personagem literária da nossa 
adolescência ou idade adulta È que eles, esses reis bar budos, essas lindas 
meninas loiras e etéreas, não eram personagens literárias mas gente como 
nós, só que viviam noutro mundo, num mundo paralelo em que tudo era fácil 
(bastava a varinha de condão). em que os mauseram castigados e osdons 
sempre, sempre felizes. Um mundo, enfim, feito á nossa medida e que era a 
maravilha das maravilhas 
O   senhor  João  Grisando,   pastor da herdade, conta ao serão histórias de fa-
das De fadas, vejam já. Nada de lobisomens nem de medos, nada disso. 
Fadas lindíssimas, príncipes jovens e belos, princesas com vestidos cor de sol 
e uma estrelinha na testa Ou a estrelinha seria das fadas, já não sei O senhor 
João Grisando não sabe ler e as histórias que conta ouviu-as ele talvez a 
outros pastores, em serões como aquele Para esses homens de vida tão difícil, 
hoje aqui, amanhã além, histórias felizes de gente feliz. Como pode ser? 
Folheando ontem uma revista onde a rainha de Inglaterra aparecia de vestido 
de cerimónia e de diadema nos cabelos, lembrei-me da cara melancólica e 
desconsolada de duas empregadas domésticas que, como toda a gente, toram 
ver a rainha Isabel quando esta há anos visitou Lisboa. E como se hes 
perguntassem a razão de todo aquele desencanto, explicaram: «Vinha vestida 
como toda a gente, nem parecia rainha nem nada!» 
Também elas tinham ficado na época das histórias de fadas e princesas de es-
trelinha na testa. E esperavam ver uma em carne e osso atravessando as ruas 
da capital. 
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O MUNDO REJUVENSCIDO 
 
O mundo está cada vez mais novo, as pessoas têm uma pressa doida de viver 
e os  ingleses vão  ser maiores aos dezoito  anos.  Está certo.   Os jo-vens   
quiseram   mostrar   aos   adultos que já trabalham como gente grande, que,  
apesar   de  ainda   estudarem,  já têm as suas ideias e pensam por si. E, se 
muitas vezes não pensam «bem» segundo o   critério   dos   adultos,   se 
limitas das ideias deles se perdem à superfície,  nos  cabelos  compridos  e nos  
trajos   exóticos,   outras  vezes   o caminho   que   escolhem   é   um   bom 
caminho.   E dito  isto   muito  a  sério, entremos no domínio do exagero, por-
tanto da anedota. Esta é, em poucas palavras, a his-tória de «They», romance 
que a ame-ricana    Mary    Mannes publicou    há pouco   tempo,   e   que   o   
cinema  se apressou   a   adaptar:    um   jovem   é eleito presidente dos 
Estados Unidos e logo promulga uma  lei  segundo a qual é  concedido o  
direito  de voto aos indivíduos de catorze anos. Nesta nova sociedade uma 
pessoa de trinta anos  é  velha   e  por  isso   deixa  detrabalhar e recolhe a 
campos onde só há gente idosa, gente, enfim, de mais de trinta anos. Um dia, 
porém, o presidente incomoda, sem querer, algumas crianças que Ihe dizem: 
«Quem tem mais de dez anos não deve mandar porque já é Incapaz de o 
fazer». O que nos lembra a histó-ria da gamela que vinha nos velhos livros de 
instrução primária e o que prova uma vez mais que existe uma «sabedoria das 
nações», embora, como escreveu Claude Roy, «se as nações fossem sábias 
nós já o saberíamos».                 
Agora uma história autêntica e re-centíssima. Em Alexandria (Itália), um grupo 
de crianças da escola maternal Galileu Galilei contestou durante dias uma 
jovem professora suplente, fechando-se numa aula e declarando que só 
regressaria às suas ocupações do B A BA quando a antiga mestra voltasse. 
Não tinham razões de queixa da mais nova, nunca tinham mostrado grande 
amizade pela mais velha. Não havia razões para procederem assim e não 
assado. Procediam assim, é tudo. Não sabiam, de resto, responder às 
perguntas que lhes faziam. Achavam a nova profes-sora   bonita  e  boazinha.  
Mas nao aqueriam, pronto. E contestavam 
Este acontecimento Iembrou-me as palavras ouvidas há tempos a uma 
francesa de Caen, professora de liceu e mãe de um menino de seis anos. Este 
menino e os amigos levaram o fim da Primavera e o Verão a brincar 
entusiàsticamente às barricadas,                                  
«Que estás tu a fazer?» perguntavam-lhe os pais. 
«A contestar». 
«O que é contestar?» 
«Não sei. Estou a contestar, pronto». 
Isto,  porém,   não  tem  nada  a ver com os ingleses  maiores de dezoito anos. 
Eu também fui — ai de mim -maior com essa  idade.  Mas não foi uma dávida 
agradavel. Os meus pais tinham morrido. 

 
 
 


