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RESUMO 

A presente tese, A forma confessional nos Diários de Miguel Torga, analisa os três diários 

iniciais do autor, escritos durante os anos de 1932 a 1946 e publicados entre 1941 e 1946. O 

recorte realizado procura, na primeira seção, mostrar o processo de constituição de Miguel 

Torga como autor intimista, que se deu na primeira metade do século passado, por meio dos 

debates do movimento presencista e da leitura intensa de autores confessionais. Esse percurso 

formativo foi fundamental para que pudesse elaborar um diário extremamente original, que 

soube preservar, no entanto, o lastro da tradição literária europeia, como demonstramos na 

segunda seção. Na seção final, realizamos a leitura imanente do Diário a fim de identificar e 

discutir as bem sucedidas estratégias de que Miguel Torga lançou mão para construir um texto 

em que sujeito, forma literária e vida social se entrelaçam profundamente. 

Palavras-chave: Torga, Miguel (1907-1995); Diários; Literatura autobiográfica; Modernismo 

(Portugal). 

  



 

ABSTRACT 

The present thesis, The confessional form in the Diaries of Miguel Torga, analyses the 

author’s three initial diaries, written during the years of 1932 and 1946 and published between 

1941 and 1946. This work seeks to demonstrate, in the first section, the process by which 

Miguel Torga became an intimist author in the first half of the last century, through the 

debates conducted by the presencista movement and the extensive reading of confessional 

authors. As we demonstrate in the second section, that formative trajectory was fundamental 

for him to get to elaborate a highly original diary, which yet preserves the grounding of the 

literary European tradition. In the final section, we make an immanent reading of the Diary so 

to identify and discuss the successful strategies used by Miguel Torga in order to build a text 

in which subject, literary form and social life are intensely interwoven. 

Keywords: Torga, Miguel (1907-1995); Diaries; Autobiographical Literature; Modernism 

(Portugal). 

  



 

RÉSUMÉ 

Cette thèse, la forme confessionnelle dans les Journaux, de Miguel Torga, analyse les trois 

premiers journaux de l’auteur, écrits pendant les années 1932 à 1946 et publiés entre 1941 et 

1946. La délimitation du thème, dans sa première section, cherche à montrer le processus de 

constitution de Miguel Torga comme un auteur intimiste, ce qui s’est produit dans la première 

moitié du siècle dernier, par l’intermédiaire des débats du mouvement presencista et de la 

lecture intense d’auteurs confessionnels. Ce parcours formatif fut fondamental pour qu’on 

puisse élaborer un journal extrêmement original qui a cependant su préserver les liens avec la 

tradition littéraire européenne, comme nous démontrons dans la deuxième section. Dans la 

section finale, nous réalisons la lecture immanente du Journal afin d’identifier et de discuter 

les stratégies bien réussies que Miguel Torga a fait usage pour construire un texte où sujet, 

forme littéraire et vie sociale s’entrelacent profondément. 

Mots-clés: Torga, Miguel (1907-1995); Journaux; Littérature autobiographique; Modernisme 

(Portugal). 
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INTRODUÇÃO 
 

O meu verdadeiro rosto, presente 

ou futuro, está nos livros que 
escrevi. 

(Torga) 
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É lugar comum no âmbito dos estudos literários a afirmação de que tenha se 

acentuado, a partir do século XX, o processo de “dissolução” dos gêneros literários
1
. Tal 

fenômeno verifica-se no romance e no conto, cujas estruturas internas incorporaram 

procedimentos próprios da lírica e do drama, bem como em outras formas narrativas que 

tiveram seus sentidos originais transformados, tais como o diário íntimo, que nos interessa 

mais de perto, as memórias, as cartas e as autobiografias. Isso porque, até determinado 

momento da história cultural ocidental, os escritos confessionais existiam, normalmente, 

como produção paralela àquela central do autor, pois, se por um lado revelavam aspectos de 

certo interesse para o leitor como os valores ideológicos da época, o processo de escrita e 

recepção da obra, aspectos da biografia e psicologia do artista, por outro, supostamente, 

careciam de “acabamento estético”, de “pretensão artística” ou mesmo da “natureza 

ficcional”, que são do domínio do literário, permanecendo na maioria dos casos inéditos. 

Essa proposição, válida até a primeira metade do século XX, torna-se discutível nas 

décadas subsequentes, devido a alguns fatores que passamos a citar. Na década de 1930, 

André Gide decide publicar em vida seu diário íntimo. Os escritos autobiográficos do autor 

francês surpreendem parte do público em virtude do caráter extremamente pessoal de algumas 

revelações. Ao mesmo tempo, a intelectualidade entrevê nessa obra o marco inaugural de uma 

nova forma: a do diário como texto literário e público e não mais como documento privado
2
. 

Se a iniciativa de Gide foi fundamental para o reconhecimento da forma, um segundo 

aspecto de interesse reside no fato de que, nos três primeiros decênios do século XX, a forma 

romanesca, como diria Walter Benjamin
3
, conhecera uma grave crise que a levou, entre outras 

consequências, a incorporar de maneira mais concentrada procedimentos aparentemente 

estranhos à esfera da narrativa, como o discurso ensaístico, a montagem, a matéria histórica. 

Outro aspecto a ser lembrado diz respeito ao foco narrativo.  Como atestam as melhores obras 

modernistas, a confiança na condução firme da diegese pelo narrador onisciente havia 

malogrado. O mundo representado de um lado e o narrador no outro extremo como instância 

                                                 
1
 ROSENFELD, Anatol. “A teoria dos gêneros”. In: O teatro épico. São Paulo: Buriti, 1965, pp. 3-25. 

2
 Embora caiba a André Gide o mérito de ter despertado atenção para a forma, seu Journal não foi o primeiro 

diário publicado em vida. O escritor francês Léon Bloy já havia publicado, em 1904, Mon Journal. No entanto, 

para Béatrice Didier, “Le journal ne sera considéré, comme genre, que du moment oú de grands écrivains 

comme André Gide le livreront au public de leur vivant”. In: Le journal intime. Paris: PUF, 1976, pp. 139-140. 

Em tradução livre: O diário apenas será considerado, como gênero, no momento em que grandes escritores, 

como André Gide, entregam-no em vida ao público. 

3
 BENJAMIN, Walter. “A crise do romance. Sobre Alexanderplatz, de Döblin”. In: Magia e técnica, arte e 

política. São Paulo: Brasiliense, 2008, pp. 54-60. 



15 

 

autônoma não era mais possível. Pouco a pouco, o narrador abdica de seu papel épico 

enquanto donatário de um saber irrestrito sobre os eventos narrados, cedendo espaço cada vez 

maior para a subjetividade das personagens, que se desvelam a si mesmas, de forma oblíqua e 

fragmentada, por meio de seus monólogos interiores. 

Considerações como essas acerca do romance nos interessam particularmente como 

ponte para a analogia que queremos estabelecer entre o declínio do romance tradicional e o 

reconhecimento de outros processos de escrita na modernidade. Em romances oitocentistas 

utilizava-se do diário, das memórias ou das cartas como estratégia de verossimilhança na 

narrativa, para provocar a impressão de que os eventos ficcionais narrados eram plausíveis. 

Para os autores da primeira metade do século XX, as formas intimistas, ainda que plasmadas 

pela ambiguidade, que é inerente ao fazer literário, pretendem registrar, sobretudo, uma 

experiência autêntica vivida pelo escritor. 

O nascer do século XX já apontava que ele seria permeado por uma guinada subjetiva, 

na expressão cunhada por Beatriz Sarlo
4
, contudo era preciso que as formas menores que 

explicitavam a tensão entre interioridade e mundo ganhassem materialidade e aceitação.  A 

fim de constituir um público leitor de diários, na virada da década de 1940, outros escritores 

ilustres, na esteira de André Gide, resolveram publicar seus registros. 

Produção intimista exemplar em língua portuguesa é a de um dos mais profícuos 

escritores do modernismo português, o transmontano Adolfo Rocha, que, ao se transformar 

em Miguel Torga, em 1934, parece iniciar oficialmente sua carreira literária. É somente após 

a passagem do nome de batismo ao pseudônimo que começaria a considerar maduros seus 

escritos. Dois anos antes, dera início à elaboração de textos intimistas que viriam se juntar à 

sua produção poética. A partir desse momento, os escritos do eu ocuparão lugar importante 

em sua trajetória literária. 

Escreveria ao todo 16 diários íntimos, o romance autobiográfico A criação do mundo e 

dezenas de cartas (ainda inéditas) que, sob vários ângulos, articulam-se com a vertente 

ficcional (a qual inclui romance, conto, teatro), uma vez que compartilham alguns leitmotive 

torguianos como a ênfase no elemento telúrico, o registro da vida aldeã, o “desespero 

humanista”, a angústia religiosa, a viagem contínua pelas diversas regiões de seu país etc. 

                                                 
4
 SARLO, Beatriz. Tempo passado: cultura da memória e guinada subjetiva. São Paulo: Companhia das 

Letras/Editora UFMG, 2005, p. 18. 
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Há críticos que consideram, como António Arnaut
5
, que alguns dos melhores poemas 

de Miguel Torga foram publicados nas páginas dos Diários, estando dispostos em toda a 

extensão da obra e tendo lugar cativo na abertura e no fechamento de cada volume. A 

relevância da poesia é comentada pelo autor, que em uma passagem do Diário III, pondera: 

“Os poemas líricos dos Diários foram o primeiro vislumbre de uma beleza objectiva e 

serena”
6
. Essa harmonia entre a poesia e a prosa no Diário faz com que, em alguns 

fragmentos, a poesia se misture naturalmente à prosa ensaística – muitas vezes sobre a criação 

literária –, configurando-se quase um diálogo permanente entre sua escritura imaginativa e a 

confessional. 

A leitura contínua dos diários do autor nos conduz a uma compreensão nova do papel 

desses escritos em relação ao restante de sua obra, não mais como atividade secundária, mas 

sim enquanto construção central do seu projeto literário. A afirmação se sustenta se 

considerarmos o fôlego e persistência que o autor dedicou à forma, não somente escrevendo e 

publicando os volumes com regularidade, mas, sobretudo, lapidando técnicas e procedimentos 

estilísticos específicos para o Diário, que lhe confeririam um interesse superior ao atribuído 

até então, por parte da crítica literária, à forma. 

Atento à necessidade de aceitação do diário dentro do sistema literário para sua 

permanência, ganha importância a determinação do escritor português em desenvolver uma 

forma literária precária e incipiente, no momento em que decide publicar, paulatina e 

ininterruptamente, a partir dos anos de 1940, seus diários pessoais. 

A publicação da versão integral dos Diários em 1995, em dois volumes, pela editora 

Dom Quixote
7
, pouco depois da morte de Torga, encerrando definitivamente o projeto 

diarístico do autor, em sua organicidade e coerência final, de certa maneira, não deixa 

entrever boa parte dos esforços empreendidos pelo escritor na elaboração da obra. Nessa 

versão, ao contrário das primeiras, não haverá mais correções ou acréscimos. Diante dela não 

se vê a tradicional capa em branco, característica das versões originais editadas pelo autor, 

nem é mais possível pensar que há um derradeiro volume a ser publicado. 

                                                 
5
 ARNAUT, António. Estudos torguianos. Coimbra: Fora do Texto, 1992, p. 74. 

6
 TORGA, Miguel. Diário III. In: Diário (I-VIII). Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1999, p. 295. A partir desta 

nota as referências aos Diários, de Miguel Torga, serão feitas pela abreviatura D seguida do número do volume 

correspondente, em algarismo romano. 

7
 A mesma editora publicou, em 2010, uma nova edição dos Diários, desta vez dividindo-os em três volumes. 
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O livro e a vida estão concluídos. Posto na estante, reconhecido literariamente sob o 

grifo de texto “autobiográfico”, o Diário em suas sucessivas reedições formou uma legião de 

leitores peculiar, que buscavam na precariedade da forma fragmentária uma coerência entre 

homem e obra a qual a literatura há muito tempo deixou de almejar. Ficaria a pergunta: 

haveria realmente correspondência entre estas duas instâncias, vida e obra, ou constitui 

esforço inútil tentar encontrá-la? 

Diante de tais aporias, o presente trabalho percorre outro caminho. Busca revelar não a 

similitude biográfica do texto, mas volta-se para a análise dos procedimentos literários 

engendrados na construção dos diários, cuja análise atenta irá revelar a preocupação do autor 

em transformar um gênero menor em arte literária. A visada imanente permitirá ainda 

compreender o processo por meio do qual Miguel Torga constitui-se em escritor e 

particularmente autor confessional. Embora preferisse ser chamado de poeta e fosse sempre 

lembrado por seus leitores e críticos como contista, foi com a narrativa pessoal, gênero 

aparentemente despretensioso e movediço, que conseguiu captar profundamente as tensões do 

modernismo e de sua época histórica. 

Essa formação autobiográfica se dá de forma consciente, lenta e laboriosa por meio de 

um minucioso aprendizado da escrita diarística que persistiu por muitos anos, durante os quais 

o autor leu os grandes intimistas europeus, sobre os quais refletiu.  Das Confissões, de Santo 

Agostinho às de Rousseau, do infindável Journal, de Amiel aos ponderados Journaux, de 

Gide, passando pela “estupenda” Correspondence, de Flaubert (que deveria ter sido 

particular, mas felizmente não foi), não há definitivamente nenhuma forma de literatura 

autobiográfica que o autor não tenha conhecido e citado em seus diários. 

Diante do vigor e extensão – cronológica e textual – do conjunto dos Diários, foi 

imprescindível que realizássemos um recorte que viabilizasse a pesquisa. A visada deteve-se 

na leitura dos três volumes iniciais dos Diários, escritos entre 1932 e 1946 (entre os 24 e 39 

anos de Miguel Torga) e publicados entre 1941 e 1946, nos quais reconhecemos, de certa 

forma, uma unidade de sentido. 

Torga escreveu durante nove anos seu Diário I antes de decidir, por fim, publicá-lo, 

em 1941, apenas dois anos após a publicação do Journal, de Gide. As dúvidas sobre a 

finalidade e o interesse desses escritos pessoais pontuam os primeiros registros do Diário I. 

Porém, a partir do segundo volume, há uma relativa proximidade do tempo da narração e da 



18 

 

data de publicação, atestando a confiança do autor nessa forma de escritura e a sua decisão 

definitiva de trazê-la a público. 

A escolha da tríade inicial para estudo adquire ainda uma importância de ordem 

histórica. Carlos Reis
8
 aponta a confluência das notas do Diário com o evento histórico mais 

importante do século anterior: a Segunda Guerra Mundial. Os três volumes foram escritos sob 

a ameaça e o peso da Guerra, da qual Portugal não participou diretamente, mas de cujos 

desdobramentos, sobretudo no campo político e ético, Torga fornece dramático testemunho. 

É ainda Reis
9
 quem aponta que nesses primeiros volumes é possível perceber uma 

lenta aprendizagem da forma diarística pelo autor. Na presente tese, esse percurso formativo 

será pontuado em três momentos distintos. No capítulo inicial, discutiremos os influxos 

históricos e literários da época na formação do autor, a partir da análise de sua breve, porém 

decisiva, participação no movimento modernista da revista Presença, momento mais 

dinâmico de sua formação literária, na qual a vocação confessional primeiramente se delineia. 

No segundo capítulo, a análise se inicia pela discussão das leituras que Miguel Torga 

realizou e das influências que recebeu de dois grandes intimistas franceses: Michel de 

Montaigne e André Gide. Nessa seção abordaremos ainda o interessante diálogo contrastivo 

que o Diário estabelece com a poética pessoana, mais precisamente, com o Livro do 

desassossego. Aceitando-se a ideia de Julia Kristeva
10

, sob influência das concepções 

bakhtinianas, de que “todo texto se constrói como mosaico de citações, todo texto é absorção 

e transformação de um outro texto”, veremos de que forma essas leituras constituem-se em 

um fértil laboratório para o escritor, momento privilegiado em que reconhece sua filiação 

autobiográfica e empreende suas primeiras experiências com a forma. 

O terceiro capítulo do trabalho concentra-se na análise do Diário seguindo um 

caminho paralelo àquele desenhado pelo autor na estrutura da obra, no qual se evidenciam as 

grandes dúvidas e embates com o gênero. Progressivamente, por meio da análise de aspectos 

intrínsecos da forma confessional, abordaremos as bem sucedidas estratégias de que o autor 

lança mão no desenvolvimento do gênero. Pontuaremos, nesse capítulo, como se projetam nos 

                                                 
8
 REIS, Carlos. “Discurso diarístico e discurso histórico: os três primeiros volumes da criação do Diário”. In: 

FAGUNDES, Francisco (Org.). “Sou um homem de granito”: Miguel Torga e seu compromisso. Lisboa: 

Edições Salamandra, 1997, p. 309. 

9
 Id., Ibid., p. 309. 

10
 KRISTEVA, Julia. Introdução à semanálise. São Paulo: Perspectiva, 1974, p. 64. 
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Diários as instâncias do escritor, consciente de sua instabilidade, e de que forma se 

desenvolve a relação do diarista com o leitor. 

Ao final desta tese, esperamos realizar sínteses que justifiquem a afirmação de que os 

Diários não são objetos de valor secundário no espólio literário de Miguel Torga. As 

múltiplas possibilidades de aproximação e interpretação do objeto, as quais já constituem um 

desafio à análise crítica, sinalizam a complexidade e originalidade desses escritos. 



 

 

 

 

  

CAPÍTULO I. OS ANOS DE FORMAÇÃO 
 

Guiado pelo fio dos seus versos, 

Entra no labirinto 
Dos próprios sentimentos... 

(Torga) 
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1.1. Academia coimbrã 

Ao ingressar na Universidade de Coimbra, em 1928, Adolfo Correia Rocha talvez 

tenha sentido pela primeira vez a divisão que o acompanharia por toda sua vida
1
. 

Espacialmente, as antigas muralhas da instituição já configuravam o caminho bifronte 

percorrido pelo estudante nos anos que permaneceu no lugar: de um lado, no centro da praça 

principal, encontrava-se o imponente prédio da Faculdade de Letras, representando a carreira 

literária pela qual o jovem, já naqueles anos, demonstrava uma forte afinidade; na 

perpendicular, menor e menos vistoso, localizava-se o prédio da Faculdade de Medicina, na 

qual de fato se inscrevera e aprenderia aquela que seria sua profissão até o fim da vida. 

Assim, não é por acaso que no mesmo ano em que inicia sua formação em medicina 

vem à luz seu primeiro, e depois renegado, livro de poemas, Ansiedade, dando partida a um 

trajeto literário que se estenderia por 65 anos. Acerca desses anos de formação, possivelmente 

plenos de vivências e descobertas, durante os quais pela primeira vez o rapaz de origem 

camponesa estava completamente inserido num ambiente propício a compartilhar suas 

inquietações intelectuais, o autor maduro tece, no entanto, comentários lacônicos e reticentes. 

Torga, que sempre falou de si em diários, cartas e romance autobiográfico, registra 

neste último, intitulado A criação do mundo, sobretudo o aspecto opressivo do período de seu 

ingresso na universidade. Isso por questões pessoais – a inadequação ao ambiente formal da 

academia – e ainda devido a questões políticas mais amplas uma vez que dois anos antes, em 

1926, a frágil República portuguesa, que datava apenas de 1910, sofrera um duro revés, 

segundo a percepção do escritor, quando um golpe militar pusera fim ao governo 

constitucional, dando início a uma série de cerceamentos e repressões que viriam a atingir 

diretamente a vida acadêmica coimbrã, e prenunciaria, por assim dizer, os tempos sombrios 

do totalitarismo que se abateria sobre a Europa no decênio seguinte. 

Na verdade, o golpe militar não fora grande surpresa para os portugueses, uma vez 

que, após sua fundação, a República sustentara-se com grandes dificuldades, passando de um 

primeiro período (1910-1926) de luta contra algumas forças dominantes da sociedade 

lusitana, como o monarquismo, a igreja católica e as oligarquias financeiras, para uma 

                                                 
1
 O autor trocaria seu nome de batismo, Adolfo Rocha, por Miguel Torga em 1934. A razão para a escolha do 

pseudônimo está na fusão do elemento natural ao elemento cultural: “‘Torga’ é a designação nortenha da urge, 

planta brava da montanha, de raiz dura e flor branca ou arroxeada. ‘Miguel’ é o nome escolhido em homenagem 

a dois grandes vultos da cultura ibérica: Miguel de Cervantes e Miguel de Unamuno”. Cf.: ROCHA, Clara. 

Miguel Torga. Fotobiografia. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 2000, p. 58. 
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segunda fase em que, paradoxalmente, seus dirigentes buscaram apoio nas camadas sociais 

mais conservadoras da sociedade. Nesta segunda fase, os valores republicanos e 

democráticos, por não estarem firmemente arraigados na história do país, foram postos de 

lado, ao passo que Portugal viria a se alinhar ideologicamente com os regimes autoritários que 

ganhavam terreno no continente, sobretudo o fascismo italiano. 

Segundo Antonio de Oliveira Marques, a revolução de 28 de maio de 1926, que pôs 

fim à República democrática, pode ser vista como “um autêntico movimento de reação 

antiurbana, a resposta da maioria conservadora das províncias à maioria radical das cidades-

capitais”
2
. A indicação, em 1928, de Antonio Salazar, jurista e professor da Universidade de 

Coimbra, para Ministro das Finanças, alinhar-se-ia antes àquela perspectiva conservadora da 

província do que à perspectiva mais liberal da cidade. Sua escolha atendia a dois requisitos: 

aptidão técnica para a reestruturação econômica do país e alinhamento com a perspectiva 

conservadora do Estado Novo, uma vez que o ministro, futuro ditador, mantinha profunda 

ligação com o catolicismo e manifestava pouca simpatia pelos regimes democráticos. Em 

entrevista, em 1932, Salazar declararia: 

A nossa ditadura aproxima-se, evidentemente, da ditadura fascista no reforço da 

autoridade, na guerra declarada a certos princípios da democracia, no seu caráter 

acentuadamente nacionalista, nas suas preocupações de ordem social. Afasta-se nos 

seus processos de renovação. A ditadura fascista tende para um cesarismo pagão, 

para um Estado Novo que não conhece limitações de ordem jurídica ou moral, que 

marcha para seu fim sem encontrar limites ou obstáculos
3
. 

O período de ingresso de Miguel Torga na Universidade de Coimbra coincide com a 

ascensão de Salazar ao poder. O fascínio que o Chefe de Estado exerceria em algumas 

camadas da sociedade portuguesa, intelectuais, inclusive, choca-se frontalmente com a 

liberdade de expressão almejada por Torga ao longo de sua vivência civil e literária. O 

controle pelos órgãos de Estado dos espaços de expressão de pensamento, como a 

Universidade, por exemplo, que geraria profunda frustração no estudante, também antecipa o 

próprio controle da atividade de escritor que sofreu duramente enquanto o ditador esteve no 

poder. Por isso é patente seu inconformismo, primeiramente por meio da participação em 

manifestações estudantis que se opunham às reformas que a ditadura queria implementar no 

                                                 
2
 MARQUES, Antonio de Oliveira. História de Portugal. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1991, p. 

372. 

3
 Id., Ibid., p. 392. 
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sistema de ensino; em seguida, após o acirramento da repressão, por um tom de 

desencantamento, como o registrado em A criação do mundo: 

Incapaz de responder às urgentes interrogações que lhe fazíamos, e agora sem 

prestígio moral, a Universidade passou a um plano secundário na minha vida. Toda 

a burocracia escolar – aulas, chamadas, frequências, exames –, deixou de ter outro 

sentido que não fosse sair o mais depressa possível de tal engrenagem. Só fora dela, 

e contra ela, o espírito podia caminhar
4
. 

1.2. A revista Presença 

A ruptura das ilusões acerca do caráter emancipador da educação universitária levou o 

poeta iniciante a direcionar suas energias para formas de evasão do ambiente protocolar e 

opressivo da Faculdade de Medicina. O espaço que encontrou para arejar o espírito foi o das 

tertúlias e das rodas boêmias do Café Central. Nesse meio intelectualizado pode-se dizer que 

os horizontes do escritor realmente se expandiram. Nos últimos meses de 1928, Torga juntar-

se-ia àquele que viria a ser o agrupamento literário mais ativo do final dos anos 20 e da 

década seguinte. Tratava-se do grupo de jovens escritores reunidos por José Régio com o 

objetivo de criar uma revista literária realmente empenhada em apresentar e discutir a 

literatura e a arte das novas gerações: a revista Presença. 

Criada em Coimbra, em 1927, a revista Presença desde sua origem se propôs a 

realizar uma síntese da vida artística e intelectual portuguesa nos três primeiros decênios do 

século XX, período de preparação e eclosão do Modernismo. Além de reunir entre seus 

fundadores José Régio, Branquinho da Fonseca e João Gaspar Simões, expoentes da nova 

geração de autores, atrairia como colaboradores nomes da geração modernista da revista 

Orpheu, como Fernando Pessoa, Luís de Montalvor, Almada Negreiros, e ainda abriria espaço 

para nomes do futuro Neorrealismo, que dominaria a cena literária portuguesa a partir dos 

anos de 1940. 

Segundo Álvaro Ribeiro, o nome da publicação fora sugerido por Edmundo 

Bettencourt, tendo significados muito sugestivos para a época: 

(...) a palavra presença atrai logo um sinónimo temporal, ao evocar a 

Contemporânea, revista modernista cujo título significou funda reacção contra os 

saudosistas e os tradicionalistas, então adversos ao cosmopolitismo gráfico e 

                                                 
4
 TORGA, Miguel. A criação do mundo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1996, p. 213. 
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literário (...) Presença significa aparição, aparência, manifestação, existência, 

plenitude
5
. 

Clara Rocha acrescenta duas outras conotações: a de “afirmação (presença dum grupo 

na cena literária) e de modernidade (o presente)”
6
. À Presença caberia um papel decisivo, o 

de preencher a lacuna cultural que ficou após a breve aparição de Orpheu, em 1915, momento 

de maior vigor do Modernismo português, que foi substituído, no após-guerra, por uma 

atmosfera na qual, segundo palavras de Gaspar Simões, “era visível uma crise de 

independência dos valores intelectuais frente aos interesses de ordem moral, política e 

religiosa”
7
. 

A submissão da esfera da arte a valores considerados extrínsecos a ela parece ser a 

razão fundamental de insatisfação do grupo do qual se originou o presencismo, razão para a 

formação de um polo de oposição a esta mentalidade reinante. Na cômica imagem de Simões, 

nas letras portuguesas vicejava um “oasis de elogio mútuo”, um “indecoroso espectáculo das 

sessões ditirâmbicas da Academia das Ciências de Lisboa”
8
 que contrastavam visivelmente 

com as ousadias de Orpheu e das vanguardas europeias. Outro artista que percebeu 

nitidamente esse estado de coisas foi Fernando Pessoa. Em carta, de outubro de 1923, a um 

amigo espanhol que desejava ver seu livro divulgado na imprensa de Portugal, adverte: 

Não vale a pena mandar o seu livro a “críticos” nenhuns em Portugal. Há aqui uma 

cisão quase completa, se não completa, entre o jornalismo ou periodismo e a 

superioridade intelectual. Há notáveis temperamentos críticos, mas nunca escrevem 

em jornais – por vezes será mais justo dizer que em absoluto não escrevem. Há 

muita gente culta em Portugal, mas não há meio culto. A cultura em Portugal é de 

indivíduo, não de grupo, e esses indivíduos vivem aqui separados, às vezes mesmo 

de si-próprios
9
. 

Diante desse contexto, é natural que os primeiros números da Presença tenham 

agregado em torno de si parte desse segmento literário eclético e marginalizado ao qual 

Pessoa se refere. Em comum havia entre os participantes a verve literária e ainda a inclinação 

para a crítica artística, exercidas em profusão nas páginas da revista. Desse agrupamento 

                                                 
5
 RIBEIRO, Álvaro. A literatura de José Régio. Lisboa: Sociedade de Expansão Cultural, 1969, p. 44, apud 

ROCHA, Clara. Revistas literárias do século XX em Portugal. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 

1985, p. 382. 

6
 ROCHA, Clara. Revistas literárias do século XX em Portugal, cit., p. 382. 

7
 SIMÕES, João Gaspar. História do movimento da “Presença”. Coimbra: Atlântica, 1955, p. 35. 

8
 Id., Ibid., p. 36. 

9
 PESSOA, Fernando. “Carta a Rogelio Buendía”. In: Correspondência (1923-1935). Lisboa: Assírio & Alvim, 

1999, p. 27. 
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surgiriam grandes ensaístas, como, por exemplo, Casais Monteiro e Gaspar Simões, que, 

posteriormente, teriam mais projeção enquanto críticos literários do que como ficcionistas, 

antecipando a eclosão de escritores críticos que tomariam conta das letras mundiais a partir 

dos anos de 1960. 

Tal aptidão para a exegese não passou despercebida aos pesquisadores do movimento. 

Jorge de Sena, por exemplo, reconhece em Presença uma atuação mais incisiva do que tivera 

Orpheu, uma vez que o grupo não mediria esforços ao combater o provincianismo literário, ao 

exigir “penetração e inteligências críticas, aonde havia só superficialidade e boas intenções 

jornalísticas”. Segundo o poeta e crítico, Presença “chamou atenção para toda uma renovação 

das artes e defendeu-a; ela tentou recolocar a cultura literária portuguesa ao nível da 

informação internacional que não interessara os homens de 1915”
10

.  

Na esteira de Sena, Eduardo Lourenço considera a geração da Presença como a “mais 

literariamente consciente de todas as gerações literárias portuguesas”
11

. Apontando outra 

diferença entre ela e o primeiro Modernismo da revista Orpheu: 

A “Presença” nasce programática e poética ao mesmo tempo. A sua primeira página 

é um artigo de crítica. O “Orpheu” nasce poesia. A geração da “Presença” criou e 

conservou o sangue frio diante da criação, fez poemas e reflectiu sobre eles, fez 

literatura e tomou dela uma contínua consciência, defendendo-a como literatura
12

. 

Ainda nas palavras de Lourenço, tal caminho fora bem diferente da postura de Eça de 

Queirós, por exemplo, e do movimento realista, pois este não teria defendido a literatura 

realista como literatura, mas apenas como reflexo da sociedade de seu tempo. De fato, a 

defesa da arte engajada socialmente, bandeira levantada pela geração de 1870, tendo Eça à 

frente, foi um dos pontos mais discutidos (e rebatidos) na fase inicial do presencismo. Ao 

citar alguns textos “equilibrados” segundo a ótica do periódico, Régio
 
diz: 

A Via Sinuosa, as Terras do Demo, ou essa bela página de A Pele do Bombo, não 

abdicam da sua finalidade artística em favor de qualquer fé política, de qualquer 

preocupação de partido, de qualquer doutrinação religiosa, de qualquer ambição 

nacionalista, de qualquer constrangimento social
13

. 

                                                 
10

 SENA, Jorge de. Régio, Casais, a “presença” e outros afins. Porto: Brasília Editores, 1977, p. 29. 

11
 LOURENÇO, Eduardo. “O desespero humanista de Miguel Torga e das novas gerações”. In: Tempo e poesia. 

Lisboa: Relógio D’Água, 1987, p. 81. 

12
 Id., Ibid., p. 81. 

13
 RÉGIO, José. “Literatura Viva”. In: SIMÕES, João Gaspar. História do movimento da “Presença”, cit., p. 95. 
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O fragmento acima pertence à “Literatura viva”, texto inaugural do posicionamento 

artístico da Presença, publicado na primeira edição, de 10 de março de 1927. Posteriormente, 

Régio consolidar-se-ia como o porta-voz do movimento e seu mais influente representante, 

fazendo jus a essa posição ao adotar um tom incisivo e até mesmo combativo de manifesto em 

seus primeiros textos de intervenção. Além da crítica aos fundamentos da Geração de 70, 

visivelmente, seu intento era estabelecer um contraponto entre a perspectiva da nova revista e 

a dos demais escritores de sua geração, ao atribuir dois vícios a estes: a falta de originalidade 

e a falta de sinceridade. Em “Literatura viva”, Régio reivindica a independência e 

distanciamento da arte das questões exteriores a ela, consideradas apenas “pretextos”, 

acrescentando: “a finalidade da Obra será, consciente ou inconscientemente, a finalidade 

estética”
14

. 

Embora os presencistas defendessem o primado da emoção estética, para Clara Rocha, 

o conceito defendido por Régio de “Arte Viva”, a arte na qual o artista “insuflou a sua própria 

vida”
15

, não pode ser entendido simplesmente como “arte pela arte”, uma vez que buscaria 

também, “revelar a complexidade e a riqueza dum fundo psicológico e espiritual, isto é, 

humano”
16

. Jorge de Sena tem o mesmo entendimento, pois, a certa altura, propõe-se a 

defender a Presença da acusação, feita sobretudo pelos neorrealistas, de falta de 

comprometimento político-social. Sena observa que o comprometimento (ou não) faz parte da 

liberdade do homem, ideia que estaria implícita aos pressupostos do movimento
17

. 

Um tanto nebuloso, o conceito de “arte viva”, em oposição à arte obsoleta, não parece 

suficientemente claro ao leitor atual, mas, de certa forma, serviu, na gênese do movimento, de 

parâmetro no balanço que o grupo fez dos autores e obras da tradição literária portuguesa que 

deveriam ser revisitados e daqueles que, por não terem legado obra significativa às novas 

gerações, deveriam ser esquecidos. 

A leitura atual de alguns números da revista causa a impressão de que a atitude 

“independente” da esfera artística face à realidade nunca foi plenamente alcançada pelo grupo 

de Presença, seja pela diversidade de seus colaboradores, seja pelo contexto político e cultural 

turbulento do entre guerras, sendo inclusive um ponto de tensão no interior do movimento. 

                                                 
14

 Id., Ibid., p. 96. 

15
 Id., Ibid., p. 82. 

16
 ROCHA, Clara. Revistas literárias do século XX em Portugal, cit., p. 402. 

17
 SENA, Jorge de. Régio, Casais, a “presença” e outros afins, cit., p. 32. 
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Para aqueles que defendiam a primazia estética da arte, em seu caráter intemporal, não deixa 

de ser curioso que muitos números da publicação tragam intervenções e polêmicas que 

discutem justamente a função da literatura.  

Em que pese o fato de muitas dessas polêmicas buscarem reafirmar a independência 

da literatura em relação ao processo social, os argumentos elencados e o simples fato da 

revista pôr constantemente em evidência a questão da autonomia da arte, com nuance 

nitidamente ideológica, lembram mais o espírito de debate de ideias e intervenção que 

vigorava na Geração Coimbrã do que a perspectiva mais estetizante de Orpheu, da qual os 

presencistas estavam mais próximos na cronologia e na estética modernista. 

As contradições suscitadas nas páginas de Presença, aliás, que são parte da dinâmica 

de qualquer agrupamento literário, talvez residam em seu duplo influxo: o primeiro apontando 

para a necessidade do debate e atualização das letras portuguesas, apresentando e resgatando 

autores; o outro, colocar esse sistema literário em sintonia com seus contemporâneos 

europeus, “ter um pouco de Europa na alma”, como diria Fernando Pessoa. 

Nesse sentido, os textos-manifestos incorporam ideias oriundas não necessariamente 

de um projeto original, mas muitas vezes assimiladas de leituras de autores estrangeiros. É o 

caso da estreita relação que Presença manteve com a Nouvelle Revue Française (1909-) e a 

obra de André Gide, da qual ecoam vários termos que encontramos em profusão nas páginas 

da publicação como “sinceridade”, “romance puro”, ligação entre “vida e obra” etc. À guisa 

de exemplo, trazemos uma passagem em que Édouard, o escritor-narrador de Os moedeiros 

falsos, a certa hora lamenta-se: “O que me inquieta é sentir a vida (minha vida) separar-se 

aqui de minha obra, minha obra afastar-se de minha vida”
18

. Régio não teria dito de outra 

forma. 

1.3. A vocação confessional 

A lição de Gide ganha forte adesão nos debates de Presença e desdobramentos dela 

aparecerão intensamente no projeto literário de Miguel Torga. Apesar de sua curta 

permanência como interlocutor e colaborador da revista (de dezembro de 1928 a junho de 

1930)
19

, teve influência duradoura em sua obra a ênfase que o movimento deu à atitude 

                                                 
18

 GIDE, André. Os falsos moedeiros. São Paulo: Abril Cultural, 1985, p. 91. 

19
 Segundo Isabel Ponce de Leão, Torga publicou em Presença seis poemas e um texto em prosa, são eles: 

“Altitudes”, n. 19, p. 8, “Baloiço” e “Inércia”, n. 22, p. 6, “Remendo”, n. 23, p. 3, “Balada da morgue” e 
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confessional, ao dar relevo à individualidade do artista, mediador entre os fenômenos do 

mundo e a forma literária. A atitude subjetivista já era tônica no primeiro modernismo de 

Orpheu e, na Presença, ganha ares de imperativo. Casais Monteiro, por exemplo, afirmaria 

que “É a presença do autor como principal personagem – ainda que oculta – que distingue o 

verdadeiro, o mais puro romance; a mais bela arte é sempre auto-biográfica”
20

. 

Lembremos que a matéria confessional para os presencistas não era apenas uma 

estratégia com a finalidade de promover seus autores, nem se configurava em discurso 

artístico vazio. Nos anos posteriores à sua criação, diversos colaboradores levaram a cabo a 

tarefa de construção de uma projeção autobiográfica nos moldes do que propunha a revista, 

caso de Irene Lisboa
21

 e de José Régio. Nesse sentido, a própria concepção autobiográfica do 

grupo passava pelo entendimento de que a matéria pessoal implicava simbolicamente “a 

procura difícil da sinceridade e da verdade”
22

, num visível contraponto com a poética 

elaborada por Fernando Pessoa, que abordaremos mais à frente, a qual defendia (sincera ou 

falsamente) que o fingimento estético deveria se sobressair à sinceridade. Nas palavras do 

poeta órfico: “A sinceridade é o grande obstáculo que o artista tem a vencer. Só uma longa 

disciplina, uma aprendizagem de não sentir senão literariamente as cousas, podem levar o 

espírito a esta culminância”
23

.  

Imerso nesse contexto, o início da década de 1930 foi de intenso questionamento 

estético para Miguel Torga. No seu caso tratava-se da busca pela forma adequada ao conteúdo 

que desejava expressar. No plano da forma, concebeu o Diário e os capítulos d’A criação do 

mundo; no plano do conteúdo, iniciou uma permanente sondagem da instância do eu, que 

perpassaria toda sua poética do período, como sugerem, além dos textos mencionados, alguns 

títulos de poemas publicados: “Diário” (Deus lá sabe / As linhas com que me cose...), 

“Memória” (O mundo dos meus pés nunca se move / Sem chuva, tristeza e desenganos...), 

                                                                                                                                                         
“Compenetração”, n. 24, p. 6, e “O caminho do meio”, n. 26, p. 13. In: A obrigação, a devoção, a maceração (o 

Diário de Miguel Torga). Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 2005, p. 134. 

20
 CASAIS MONTEIRO, Adolfo. “Sobre Eça de Queirós”. In: “Presença”, n. 17, dez. 1928. In: SIMÕES, João 

Gaspar. História do movimento da “Presença”, cit., p. 154. 

21
 Irene Lisboa foi uma das precursoras do diário lançado em vida em Portugal. Publicou o diário em verso Um 

dia e outro dia (1936), com pseudônimo de João Falco, os diários em prosa Solidão (1939), Apontamentos 

(1943), Solidão II (publicação póstuma, 1966) e as novelas autobiográficas Começa uma vida (1940) e Voltar 

atrás para quê? (1956). In: ROCHA, Clara. “A paisagem íntima de Irene Lisboa”. In: Máscaras de Narciso: 

estudos sobre a literatura autobiográfica em Portugal. Coimbra: Almedina, 1992, p. 197. 

22
 ROCHA, Clara. Revistas literárias do século XX em Portugal, cit., p. 402. 

23
 PESSOA, Fernando. Páginas de estética e de teoria e críticas literárias. Lisboa: Ática, 1966, p. 38. 
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“Intimidade” (Meu Coração tem quantos versos quer; / É só pulsá-los com medida e rumo.)
24

. 

A ressonância autobiográfica em suas poesias vai além da mera sugestão evocativa do título, 

ela reside, sobretudo, no conteúdo encerrado nestas composições que corresponde muitas 

vezes a desdobramentos dos temas registrados em prosa no Diário, como discutiremos em 

outra parte deste trabalho.  

A ênfase presencista na atitude confessional dá ainda novo sentido às apreciações que 

Miguel Torga realiza dos autores que compõem seu repertório de leituras desse período 

formativo. Em nota do Diário sobre Flaubert, por exemplo, menciona a admiração pela 

“álgebra literária” que são os romances do mestre francês, mas ainda assim diz preferir sua 

correspondência íntima que possui o “calor”, a “força” e “humanidade” que estariam ausentes 

em suas obras consagradas
25

. Após ler um novo volume das correspondências, declara 

entusiasmado “Que romance, se todas estas cartas estivessem em Madame Bovary!”
26

. Acerca 

de Raul Brandão, autor por quem sente verdadeira admiração, observa: “As suas obras mais 

falhadas são para mim as melhores. As Memórias, por exemplo”
27

. De um contemporâneo 

escritor, Afonso Lopes Vieira, “jardineiro do parnaso velho”, concede que este foi “Um poeta 

maior na vida do que na obra”
28

. Torga considera que “Construir uma vida e uma obra parece 

ter sido sempre a façanha dos grandes”
29

, nessa perspectiva o existir deveria ser “uma 

aproximação contínua do natural e do sincero”
30

. 

Considerações como essas, registradas nos Diários muitos anos após o seu 

desligamento do grupo, sugerem que os fundamentos que norteavam a Presença continuaram 

a repercutir na sua escrita e pensamento. Fica a impressão de que várias entradas dos Diários 

procuram, justamente, retomar e rediscutir assuntos abordados anteriormente nas páginas da 

publicação
31

, talvez até mesmo de forma inconsciente. Aspectos como a sinceridade artística, 
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os limites da literatura portuguesa, a recepção em Portugal de autores estrangeiros, a herança 

da filosofia ibérica, a dialética Portugal versus Europa retornarão nas notas do Diário num 

continuum reflexivo. 

Se a cisão posterior do grupo pôs em evidência suas divergências internas, a análise 

das obras não deixa dúvidas quanto à herança desses anos de formação literária. Não fosse 

essa convivência estimulante, teria sido bem mais difícil para Miguel Torga “meter Weimar 

em Trás-os-Montes”
32

. 

1.4. Cisão de Presença  

A efervescência da revista Presença, no início de 1930, não foi suficiente para 

apaziguar os conflitos decorrentes da diversidade de opiniões dos colaboradores a cada 

número. Embora houvesse o convívio cordial entre escritores de Coimbra e de Lisboa, as 

individualidades começavam a se fazer notar. 

É Adolfo Casais Monteiro, numa recolha de textos publicada nos anos de 1970, que 

salienta a “diversidade do espírito Presencista”
33

 a fim de rebater a ideia corrente de que 

havia “unidade de pensamento” entre os colaboradores da revista. Para Casais Monteiro, essa 

falsa impressão foi difundida, sobretudo, por João Gaspar Simões, um dos historiadores do 

movimento, que, em seu estudo-antologia História do movimento da Presença (1955), 

supostamente, teria apresentado como posicionamento consensual da revista aquilo que 

refletia, na verdade, sua opinião particular. Casais Monteiro também condena as análises que 

identificam o ponto de vista da Presença atrelado exclusivamente às ideias do mentor da 

revista, José Régio, como, segundo sua opinião, seria a tônica do importante e polêmico 

ensaio de Eduardo Lourenço “Presença ou a contra-revolução do Modernismo Português” 

(1961).  

Segundo Casais Monteiro, nunca houve “unidade” strict sensu. Havia apenas unidade 

nos textos assinados pela redação, uma vez que cada colaborador era o responsável único por 

aquilo que escrevia. Jorge de Sena, por sua vez, com o mesmo intuito de mostrar as 

disjunções ocorridas no movimento, rebate a noção de que houvesse em Portugal uma 

“Geração presencista”, pois entende que na medida em que coexistiram no período vários 
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grupos de escritores, também nascidos na primeira década de 1900 tal qual os expoentes do 

presencismo, estes não poderiam ser considerados uma “geração”, como denomina Régio e 

depois, Lourenço, mas somente um “grupo”. Jorge de Sena afirma:  

(...) sucede que grande parte dos neo-realistas, a gente dita dos Cadernos de Poesia, 

mais muitos dos que se reuniram na Távola Redonda e na Árvore, e até os mais 

velhos dos surrealistas, somos na verdade todos uma só geração. E isto nos permite 

talvez situar e compreender o “presencismo”, como ao mesmo tempo uma época e 

um grupo estrito, desde que não atribuamos àquele ismo um carácter rígido de 

unidade doutrinária, ou de prática estética, que ele não possui
34

. 

Além de aludir a tais disjunções, Sena refuta com veemência a ideia de que seria ele 

mesmo um membro epigonal do movimento. Ao mesmo tempo, o trecho em destaque ajuda a 

compreender alguns fatores da dissidência de membros da revista em 1930. Passada a fase 

inicial de formação e début literário, quando a convivência intelectual facilitava a circulação 

de ideias, as variadas perspectivas individuais que iam se definindo nem sempre convergiam 

para os rumos estéticos propostos pela direção da revista. Essa circunstância parece ter 

motivado a decisão de Adolfo Rocha, Branquinho da Fonseca e Edmundo de Bittencourt de 

enviar uma carta aberta de ruptura aos diretores da Presença, datada de 16 de junho de 1930. 

Vejamos o trecho inicial: 

A “Presença” que se propunha, como folha de arte e crítica, defender o direito que 

assiste a cada um de seguir o seu caminho, começou a contradizer-se. 

A força dos que, dentro dela, nesse sentido trabalham, vai sendo aproveitada, a 

pouco e pouco, para marcar um caminho padrão. 

Aclamando a liberdade em arte e, consequentemente, o individualismo na criação 

artística, individualismo que a nós se impõe como o que há mais verdadeiro no 

modernismo, e acima de qualquer lugar que lhe possa caber em mais definições e 

interpretações, presença aponta-nos confiante, a perspectiva de um tipo único de 

liberdade
35

. 

A breve carta deixa a entender que os três dissidentes estavam à procura, cada um a 

seu modo, de um novo espaço de criação individual, livre do caráter doutrinário para o qual 

parecia caminhar a revista. Nesta carta, indiretamente, vemos uma crítica ao papel de 

“mestre” do grupo atribuído então, nos círculos jornalísticos de Lisboa, a José Régio. 

Embora nos pareça plausível que a principal razão do desligamento de Miguel Torga 

da revista tenha sido a procura por identidade e individualidade – como sugere a imagem de 

escritor “independente”, como tantas vezes foi descrito ao longo de sua carreira – a pequena 

                                                 
34

 SENA, Jorge de. Régio, Casais, a “presença” e outros afins, cit., p. 21. Nota: Cadernos de poesia, Árvore e 

Távola redonda foram revistas literárias portuguesas dedicadas à poesia, nas décadas de 1940 e 1950. 

35
 In: SIMÕES, João Gaspar. História do movimento da “Presença”, cit., p. 46. 



32 

 

história registra ainda uma ou outra rusga que contribuíram para pôr termo à contribuição. 

Jorge de Sena vai nessa direção quando afirma: “As dissidências da presença, todas na base 

das rivalidades pessoais, mostram como a presença nunca superou as suas origens juvenis, 

senão muito significativamente, para fins de história literária”
36

. 

Ao contrário do que ocorreu com outros membros da revista que posteriormente 

vieram a público para manifestar as razões da separação, Miguel Torga nunca quis esclarecer 

publicamente os motivos de sua dissidência. Preferiu silenciar suas razões, mesmo que tenha 

deixado algumas indicações nos seus escritos, como a passagem de A criação do mundo em 

que menciona a ruptura da qual fora o “principal responsável” ou a carta endereçada a 

Eduardo Lourenço, em que menciona, em tom de desabafo, a antiga querela: 

Quanto à cisão, propriamente dita, toda a gente sabe, e os novos estão à vista, que se 

tratou dum limpo e legítimo acto de discordância do caminho que a PRESENÇA 

levava, além do mais guiada pelo espírito apaixonado, dogmático e rancoroso do 

mesmo Simões que começava nessa altura a tomar o freio nos dentes e ainda agora, 

à distância de tantas léguas, não é capaz da mínima compreensão ou respeito por 

ninguém. Essa discordância de fundo e de forma, que de minha parte tentei justificar 

depois como pude, fundando o MANIFESTO, escrevendo o que escrevi e 

colocando-me na situação em que me encontro, é hoje para mim tão actual como 

então. Se voltasse atrás, repetiria na mesma paz de consciência o que fiz em nome de 

uma arte que continuo a querer livre e rebelde, e arejada por todos os ventos da 

vida
37

. 

De qualquer forma, na época da ruptura, o influxo presencista já havia sido recebido. 

A publicação havia apresentado e discutido, em suas páginas, autores emblemáticos para o 

projeto literário de Miguel Torga, como Marcel Proust, André Gide, Fiódor Dostoievski, Eça 

de Queirós, Ortega y Gasset, Fernando Pessoa entre muitos outros. A partir daí nosso autor 

encontrava-se pronto para trilhar seu próprio caminho como leitor, poeta e escritor intimista.
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CAPÍTULO II. MIGUEL TORGA: LEITOR DE MONTAIGNE, PESSOA E GIDE 
 

Somente mostro que entendi um 

escritor quando sou capaz de agir 
dentro de seu espírito, quando sou 

capaz de, sem estreitar sua 
individualidade, traduzi-lo e alterá-
lo multiplamente. 

(Novalis) 
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Os romances de Stendhal a corrigir os de Balzac, os 

de Proust a corrigir os de Stendhal, os de Lawrence 

a corrigir os de Proust. Num puro plano educativo, 

a apreciação de um livro pode servir de exercício de 

formação. Há até casos felizes de críticos 

construtivos. Mas esses são raros, e não me parece 

que tenham acção decisiva sobre os génios 

criadores. 

(Torga) 

2.1. Na antecâmera 

A respeito da poética de Miguel Torga, já se notou seu tom marcadamente presencista, 

no qual se coadunam a ideia duma aristocracia poética “aliada a uma mitologia órfica em que 

se destacam vocábulos como ‘inspiração’, ‘canto’, ‘musa’, ‘lira’ ou ‘melodia’”
1
, a imagem 

resultante seria a do poeta como um ser predestinado. Sendo a observação correta, podemos 

acrescentar que a poética torguiana expressa ainda, de outras formas e com igual intensidade, 

a perspectiva do escritor clássico que vê a literatura como um espaço de permanente encontro 

do artista com a tradição literária e suas formas de criação. Nesse sentido, o Diário desvela ao 

leitor vários momentos dessa recepção, nem sempre desprovida de angústia, dos grandes 

autores europeus. O Diário põe em evidência não só as principais influências literárias, como 

também os momentos de impasse criativo, a autocrítica permanente acerca dos textos que 

escrevia e parâmetros muito rígidos de belles-lettres que procurava alcançar. 

O projeto de se tornar um grande escritor ganha consistência a partir dos anos de 1930, 

quando parece perceber que sua literatura, de alguma maneira, possuía afinidade com os 

textos que lhe chegavam à mão das diversas literaturas europeias. Paradoxalmente, sua 

formação irregular o incomodava, pois ela fora interrompida de forma precipitada aos treze 

anos, quando viajou para o Brasil para tornar-se trabalhador rural em Minas Gerais, e só 

retomada três anos mais tarde, no Ginásio Leopoldinense. A impossibilidade de ter realizado 

na idade certa as leituras imprescindíveis para a formação de um grande escritor moderno é 

abordada em diversas passagens ao longo dos Diários. No trecho abaixo podemos perceber 

esse aspecto: 

Lavadores, 12 de Agosto de 1946 – (...) Não tenho ambições fora da arte, e, 

dentro dela, só desejo conquistar a glória de a ter servido humilde e totalmente; mas 

não consigui ainda dar-lhe tudo, jogar a vida e a morte por ela (...) Mas quê! Quando 
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devia estar a ler os clássicos, andava a capinar café; quando me apetece escrever, 

estou a curar angivas; e quando é preciso salvar o artista, ponho-me a salvar o 

homem
2
. 

O sentimento de frustração não decorre especificamente da dúvida acerca de sua 

vocação literária, mas deriva da percepção de certo descompasso intelectual entre Portugal e o 

restante da Europa. Ressente-se das condições estruturais e culturais de seu país que não lhe 

facultaram na juventude uma formação humanística completa como aquela que recebiam 

desde muito cedo os grandes escritores franceses, ingleses, alemães. O acesso a um vasto 

repertório de leituras só será possível na idade adulta, quando o Diário se firmará como 

repositório privilegiado dessas impressões literárias. As referências e comentários das obras 

que ia lendo se estendem pelos 16 volumes, mas comparecem ainda com mais frequência nos 

três primeiros, que dão conta precisamente desses anos de formação. Os três volumes 

constituem um grande apanhado de reflexão literária e estética, na maioria das vezes, 

realizados no calor da leitura, o que por vezes dá ao comentário um tom marcadamente 

sentimental e impressionista. A percepção aguda do leitor Miguel Torga pode ser aferida na 

seleção dos textos lidos e ainda nas variadas formas utilizadas para compor estas notas, como 

o comentário breve, a citação de passagens, a paráfrase, a paródia, e, em muitos casos, 

pequenos ensaios analíticos. 

Muitas leituras são motivadas por afinidades profundas, como a que faz de 

Dostoievski, por exemplo, outras recebem uma visada sobretudo irônica, caso da análise das 

obras de Eça de Queirós; há ainda a menção indulgente àquelas leituras fluidas que não 

contribuiriam significativamente para seu projeto literário, mas que funcionam como 

oportunidade de distensão de suas preocupações cotidianas, caso dos romances policiais. 

Seria impossível acompanhar, nos limites e objetivos deste trabalho, o imenso e 

impressionante leque de referências presente nos três volumes iniciais dos Diários, de Miguel 

Torga. Um ensaio interessante, ainda que breve, foi escrito por Daniel-Henri Pageaux acerca 

da presença da obra de Eça de Queirós no Diário
3
. De uma perspectiva mais panorâmica, 

Álvaro Machado, por sua vez, abordou as referências estrangeiras na escrita intimista de 
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Miguel Torga
4
. No entanto, acreditamos que muitas referências importantes para a concepção 

do Diário nem sequer foram devidamente consideradas pela crítica. Esse capítulo propõe 

mostrar o diálogo que o Diário estabelece com três vultos da literatura europeia: Michel de 

Montaigne, Fernando Pessoa e André Gide. Antes, no entanto, realizaremos uma pequena 

digressão para mostrar como se formou na filosofia e no pensamento social ocidental essa 

consciência de si da qual a escrita intimista é tributária. 

2.2. O percurso da escrita de si 

Conceber uma narrativa em primeira pessoa no século XXI é algo tão intrínseco à 

forma do pensamento humano que somente em situações intelectuais específicas nos 

colocamos a pensar a fundo quem seria esse eu enunciado pela primeira pessoa. Pergunta 

desconcertante. Corresponderia a uma pessoa empírica, no caso o autor/narrador das linhas, 

desejoso de revelar publicamente por meio do texto novas facetas de sua personalidade? Seria 

um eu inteiramente fictício, criado pela imaginação do escritor? Ou ainda, um rebuscado jogo 

do autor, por meio do narrador, que atribui ao personagem seu nome, parte de sua biografia, 

mas que parece sugerir, como propôs Doubrovsky, ser outra pessoa
5
? 

As primeiras manifestações dessa interioridade que se expressa pelo eu também 

constituíram um desafio para a compreensão de seus contemporâneos. Como aponta Taylor: 

(...) passamos a pensar que “temos” um self como temos cabeça. Mas a própria idéia 

de ter ou ser “um self”, de o agir humano ser essencialmente definido como “o self”, 

é reflexo lingüístico de nossa compreensão moderna e da reflexão radical que ela 

envolve. Estando profundamente encravados nessa compreensão, não podemos 

deixar de buscar essa linguagem; mas nem sempre foi assim
6
. 

A consciência do homem acerca de sua interioridade é estudada como um processo 

essencialmente moderno. No entanto, é digno de nota que tal percepção foi precedida, ainda 

na Antiguidade, por uma significativa produção textual que prefiguraria, de certa maneira, as 

inquietações da subjetividade humana. Alguns textos na Antiguidade deram os primeiros 

sinais de que a subjetividade precisava do suporte da escrita para configurar-se. Foucault 

chamou a atenção para as formas que antecederam a escrita intimista em seu famoso estudo 

“A escrita de si”. Nesse ensaio, o filósofo trata de alguns gêneros subjetivos cultivados nos 
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séculos I e II da era cristã, dentre eles o hypomnemata, espécie de caderno pessoal que 

abrigava matéria vária: “citações, fragmentos de obras, exemplos e acções de que se tinha 

sido testemunha ou cujo relato se tinha lido, reflexões e debates que se tinha ouvido ou que 

tivessem vindo à memória”
7
. Embora o caderno funcionasse como suporte para o registro 

imediato da experiência, esses escritos não podem ser vistos como algo semelhante aos 

diários pessoais dos dias de hoje, pois não visavam à confissão, e sim registrar trechos de 

discursos ou textos de outras pessoas para posterior reflexão. Os cadernos serviam para a 

recolha desses fragmentos do conhecimento circundante, da matéria híbrida que de outra 

forma se perderia na memória, exercendo para o homem antigo um papel importante naquilo 

que Foucault chama de a “constituição de si”
8
. Nesse sentido, talvez possamos dizer que os 

hypomnemata exerciam uma função na formação intelectual e moral do indivíduo. 

A segunda forma de texto abordada nos conduz mais próximo do nosso objeto de 

interesse. Para Foucault, a “correspondência” foi a forma precursora da narrativa 

autobiográfica moderna. Texto que se destinava a outra pessoa, ela favorecia o registro da 

experiência pessoal. A exposição da vida privada servia como exercício privilegiado para o 

indivíduo revelar-se a si mesmo e a seu correspondente. Por meio da troca epistolar entre 

amigos, era possível desenvolver discursivamente os temas registrados nos hypomnemata, 

passar em revista o dia vivido e ainda, começar a meditar sobre as próprias ações. Muito 

cultivada, a correspondência entre mestre e aluno era igualmente uma maneira de adquirir 

conhecimento uma vez que, segundo opinião de Sêneca, “Quem ensina instrui-se”
9
. 

Vemos que por meio da correspondência era facultado ao homem elaborar uma 

escritura de si. Nesse sentido, na correspondência antiga já estavam implícitas duas condições 

fundamentais para o exercício da diarística moderna: a intenção de reter a matéria efêmera do 

dia e a elaboração discursiva daqueles conteúdos mais densos da experiência, arquivados nos 

cadernos de notas. Contudo, como lembra Taylor, os hypomnemata e a correspondência 

antigos não podem ainda ser considerados uma sondagem radical do ente sobre si mesmo, 

pois se centravam no “apelo a uma vida moral mais elevada”
10

, por meio do cuidado com o 

corpo e a alma, e não na adoção radical do ponto de vista em primeira pessoa.  
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Essa guinada para a interioridade só seria realizada alguns séculos mais tarde, por 

Santo Agostinho, a partir da elaboração de suas famosas Confissões. O pensamento 

agostiniano sobre a interioridade humana pode ser ilustrado em sua frase lapidar: “Noli foras 

ire, in teipsum redi; in interiori homini habitat veritas” (“não vá para fora, volte para dentro 

de si mesmo. No homem interior mora a verdade”)
11

. Segundo Taylor, 

A virada de Agostinho para o self foi uma virada para a reflexão radical, e foi isso 

que tornou a linguagem da interioridade irresistível. A luz interior é aquela que 

brilha em nossa presença para nós; é aquela inseparável do fato de sermos criaturas 

com um ponto de vista de primeira pessoa
12

. 

Para Santo Agostinho, o recolhimento e meditação eram condição para o indivíduo 

sondar sua alma e criar o “espaço” em que “encontramos Deus, em que nos voltamos do 

inferior para o superior”
13

. A ênfase na interioridade do homem atribuía-lhe a 

responsabilidade de realizar a mediação entre o humano e a ordem divina, subvertendo a visão 

corrente de que a existência de Deus era um fato inquestionável. Agostinho preocupava-se, 

sobretudo, em estabelecer uma ponte para que o homem pudesse compreender e aceitar Deus, 

por meio de seus próprios processos reflexivos. Posteriormente, a ênfase na interioridade, 

herdada de Agostinho, adquirirá formas secularizadas, rompendo o binômio homem/Deus, 

para estabelecer uma nova ordem de consideração, qual seja, a da relação homem/homem.  

Ainda segundo Taylor, após Agostinho, “Voltamo-nos para dentro, mas não necessariamente 

para encontrar Deus; interiorizamo-nos para descobrir ou conferir uma ordem qualquer, um 

significado ou justificativa, à nossa vida”
14

. Essa última reflexão nos encaminha, a seguir, à 

obra de Michel de Montaigne, o mais ilustre representante da escrita de si. 

2.3. Montaigne: pintor de si mesmo  

Je ne peints pas l’estre, je peins le passage... 

de jour en jour, de minute en minute
15

 

(Montaigne) 

Foi preciso avançar alguns séculos para que o pensamento agostiniano reverberasse 

plenamente no Ocidente. A possibilidade de o indivíduo falar de si por meio da 
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autocontemplação e como forma de autocompreensão só se concretizou de fato a partir da 

publicação d’Os ensaios (1580), de Montaigne. A conhecida afirmação do autor “escrevo para 

conhecer a mim mesmo” tornou-se a síntese da nova perspectiva espelhada na obra. Ela 

expressa uma percepção única, no momento de sua elaboração, da relação do homem consigo 

mesmo. Tal peculiaridade tornaria o texto, nos séculos subsequentes à sua publicação, uma 

influência preponderante na literatura e filosofia ocidentais, até mesmo em contextos 

supostamente refratários ao modelo de reflexão introspectiva do qual o texto montaigniano 

era porta-voz
16

. 

Quando começou a redigir seu autorretrato no século XVI, Montaigne parecia 

acreditar que o eu que expressava suas fissuras fosse realmente aquele que segurava a pena, 

Michel de Montaigne. Contudo, intuía que essa unidade era precária, pois o conhecimento que 

tinha de si era ainda parcial e limitado. Era preciso, portanto, transpor a barreira que separava 

sua imagem exterior do íntimo do seu ser a fim de aproximar-se dessa esfera desconhecida. 

Por isso, decide se afastar de suas funções públicas para escrever, por cerca de vinte anos, os 

volumes que constituiriam Os ensaios. 

Na nota introdutória à obra, dirigida “Ao leitor”, o filósofo expõe sua intenção: 

Se fosse para buscar o favor do mundo, eu me paramentaria melhor e me 

apresentaria numa postura estudada. Quero que vejam aqui em minha maneira 

simples, natural e habitual, sem apuro e artifício: pois é a mim que pinto. Nele meus 

defeitos serão lidos ao vivo, e minha maneira natural, tanto quanto o respeito 

público mo permitiu. Pois, se eu tivesse estado entre aqueles povos que se diz 

viverem ainda sob a doce liberdade das primeiras leis da natureza, asseguro-te que 

de muito bom grado me teria pintado inteiro e nu (...) Assim, leitor, sou eu mesmo a 

matéria do meu livro
17

. 

Assim, a última afirmação de Montaigne aponta sua intenção primeira: eleger a 

própria vida como objeto de exposição séria. Para tanto, o isolamento e o afastamento do 

olhar público têm como objetivo liberá-lo de certos pudores que poderiam se interpor entre a 

matéria tratada (sua vida) e o relato honesto que dela quer realizar. Ao contrário do que faz 

supor a imagem de homem de prestígio na cidade de Bordeaux, Montaigne pretende 
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inicialmente mostrar uma vida “baixa e sem brilho”, expondo-a de forma “simples”, “natural” 

e “habitual”.  

A nota introdutória põe em evidência a vontade de mostrar a vida em seu movimento 

cotidiano, as ações do dia, os pequenos acontecimentos. Montaigne não pretende negligenciar 

nem mesmo a dimensão fisiológica, que muitas vezes é censurada pelas convenções literárias. 

A intenção revela uma mudança de perspectiva importante em curso na medida em que o foco 

da representação deixa de ser somente a constituição intelectual e moral do homem, para 

abarcar também sua vida corpórea.  

Montaigne quer desvincular seu estilo do tom doutrinário dos grandes tratados de 

moral, cuja intenção é configurar uma essência humana melhor do que realmente é. Para 

tanto, defenderá em seu estilo medido e relativista que o homem não é nem melhor nem pior 

do que pensamos, antes é um ser mutável, cambiante: “o homem é um assunto 

espantosamente vão, variado e inconstante. Sobre ele é difícil estabelecer uma apreciação 

firme e uniforme”
18

.  O autor reconhece em si mesmo essa condição humana, por isso decide 

empreender a procura por si mesmo por meio da escritura de seu texto. Essa vontade 

premente vem manifesta nas seguintes linhas:  

Seja como for, quero falar; e, quaisquer que sejam estas inépcias, não deliberei 

escondê-las, não mais do que um retrato meu, calvo e grisalho, em que o pintor 

tivesse colocado não um rosto perfeito e sim o meu. Pois aqui estão também meus 

sentimentos e minhas opiniões; apresento-os como algo em que acredito e não como 

algo em que se deva acreditar. Viso aqui apenas a revelar a mim mesmo, que 

porventura amanhã serei outro, se uma nova aprendizagem mudar-me. Não tenho 

autoridade para ser acreditado, nem o desejo, sentindo-me demasiadamente mal 

instruído para instruir os outros
19

. 

A passagem transcrita revela um indivíduo extremamente consciente das dificuldades 

de seus propósitos, do risco de que sua percepção das próprias ações não coincida com o teor 

de verdade que prometera no Prefácio. Mas ao mesmo tempo, procura salvaguardar-se da 

acusação de má-fé, pois apresenta seu relato “como algo em que acredito e não como algo em 

que se deva acreditar”.  Diz dirigir-se ao leitor não para convencê-lo ou instruí-lo, pois afirma 

não acreditar no testemunho dado por palavras ou lições, quer antes apresentar sua vida como 

testemunho, a qual, porventura, poderá ser útil aos outros homens uma vez que todos 

compartilham da mesma condição humana.  
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Com todas as ressalvas mencionadas, encontramos no texto de Montaigne a mesma 

promessa de transparência que estaria na origem do diário íntimo. Sua célebre frase inaugural 

“C’est icy un livre de bonne foy, lecteur” (Aqui está um livro de boa-fé, leitor), introduz o rito 

que acompanhará por séculos a literatura confessional: a profissão de boa fé, de 

comprometimento com a verdade. Contudo, o procedimento de abertura, quando cotejado 

com o texto d’Os ensaios, pode parecer essencialmente retórico, dado que o autor em outras 

passagens revelará: 

Em mim se encontram todas as contradições, sob algum aspecto e de alguma 

maneira. (...) qualquer um que se estude bem atentamente encontra em si, e até 

mesmo em seu discernimento, essa volubilidade e discordância. Nada tenho a dizer 

sobre mim de forma integral, simples e sólida, sem confusão e mescla, nem em uma 

só palavra
20

. 

Dessa forma, acompanhamos ao longo d’Os ensaios a dificuldade do narrador de 

apreender essa essência fugidia. Parece se aperceber, durante o processo de escrita, da 

impossibilidade de encontrar essa unidade que se procura no “relato” da vida, embora procure 

reafirmar a todo instante o sentido de continuar essa busca. Montaigne também aconselha 

cada um a ser espectador da vida dos homens, para assim julgar e regular a sua: 

(...) quais impulsos nos movem, e a causa de tão diversas agitações em nós. Pois me 

parece que as primeiras reflexões com que se deve alimentar-lhe o entendimento 

devem ser as que regulam seus costumes e seu senso, que lhes ensinarão a se 

conhecer e a saber morrer bem e viver bem. Entre as artes liberais, comecemos pela 

arte que nos faz livres
21

. 

Saber viver bem é condição para se saber morrer bem, ou seja, para poder aceitar a 

ideia da morte, espectro que assombra permanentemente o ser humano. A fragilidade e 

transitoriedade do eu é evocada constantemente a fim de mostrar que não se deve afugentar a 

ideia da morte, mas sim preparar-se para ela. Diante dessa circunstância, a preocupação com 

honrarias e reconhecimento público nada mais é do que uma vã tentativa de escapar daquilo 

que aguarda a todos: a morte incontornável. “Não pensemos em nenhuma outra coisa com 

tanta freqüência quanto na morte. A todo instante representemo-la à nossa imaginação, e sob 

todos os aspectos”
22

, aconselha o narrador. Somente por meio da naturalização da morte o 

homem tornar-se-ia livre para viver em conformidade consigo mesmo. 
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Enrique Vila-Matas tinha bem presente estas questões quando disse, em entrevista, 

estar convencido de que “toda a literatura moderna nasceu quando Montaigne confessou, no 

começo de seus Ensaios que escrevia com a intenção de conhecer-se a si mesmo”
23

. O autor 

espanhol explicita a atualidade das questões discutidas n’Os ensaios para a narrativa do século 

XX: instabilidade do eu, aprendizado da morte, fragmentação do discurso. O diário se 

alimentou dessa herança mais do que qualquer outra forma literária. Escritores e artistas, 

jornalistas e diplomatas, nobres e pessoas comuns se lançam na escritura do diário íntimo com 

o mesmo ímpeto que inspirou Montaigne a realizar a sua “apresentação de si”.  

Um traço diferenciador dessa experiência, e que de certa maneira une o livro do século 

XVI aos textos do século XX, é a circunstância de que todo bom diarista é também um grande 

leitor. Montaigne foi um grande leitor dos clássicos antes de lançar-se na escrita da obra. A 

partir dessas leituras, concebeu seu estilo peculiar no qual a reflexão pessoal é intercalada por 

citações de autores gregos e latinos, dando à sua obra um intenso caráter intertextual.  

Da mesma maneira, Miguel Torga, em seus diários, revelar-nos-á aspectos do seu 

período formativo, permeado por leituras da grande tradição literária europeia, dentre as 

quais, as de Montaigne, que será uma influência preponderante para a configuração de sua 

chamada “literatura humanista” bem como para a concepção de seus textos autobiográficos. 

Detendo-nos sobre esse segundo aspecto, lembremos que seus textos intimistas 

surgem na juventude e só se encerram próximo à sua morte, ou seja, se constroem em paralelo 

com as demais formas que praticou – poesia, teatro, conto, romance –, revelando a 

permanência do projeto montaigniano no espírito do autor.  

O discurso autobiográfico compõe-se de procedimentos recorrentes que aproximam os 

textos da primeira metade do século XX a obras inaugurais do gênero, como Os ensaios. Um 

desses procedimentos é a promessa de transparência, exposta no prefácio desta obra e 

discutida em diversas passagens, como mencionamos anteriormente. Os Diários, de Miguel 

Torga, também registram esse desejo, não mais em prefácio, mas, segundo a tônica 

modernista, deslocando as proposições estéticas e o diálogo com o leitor para o interior da 

obra. 
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Torga manifesta a intenção de expor ponderadamente sua vida. Seu discurso revela um 

cuidado e pudor por sua intimidade que transparece, por exemplo, no trecho de “revelação” de 

seus “sete pecados mortais em carne viva”. Apesar da sugestão do título, só revelaria, por fim, 

dois “pecados”, “a sede de amor absoluto que me devora” (quinto pecado); e “o clima tropical 

de violência e ternura que envolve o que penso e faço” (sexto)
24

. O pudor comparece, 

igualmente, em outra passagem em que afirma:  

Coimbra, 17 de Junho de 1946 – (...) Da minha pena de artista quero que saia 

apenas aquela intimidade que me parece ser suficiente para matar a justa curiosidade 

do leitor devotado, e me deixe ao abrigo de todas as bisbilhotices doentias
25

. 

Essas advertências pontuam a narrativa e reafirmam a concepção montaigniana de 

verdade como eminentemente subjetiva. De certa maneira, os dois autores adquirem maior 

consciência, ao longo da redação de suas respectivas obras, da interferência do olhar do outro 

na realização da escritura autobiográfica, sendo tal consciência condicionante da matéria 

narrada. A par dessa circunstância, não parecerá estranho à intenção autobiográfica que 

Montaigne se dirija frequentemente aos seus “leitores”, e que Torga se mostre igualmente 

consciente da instância do leitor, apresentando-se como “artista” ao longo do Diário. Tais 

menções problematizam as convenções do texto íntimo que está em processo de construção e, 

de certa maneira, atribuem aos leitores um papel importante na apreensão do sentido da obra.  

Pela proximidade filosófico-formal entre os textos, é intrigante que a primeira menção 

direta a Montaigne no Diário apareça de forma ambígua. Ela se manifesta quando Torga 

registra uma impressão de leitura do capítulo XXIII do volume I d’Os ensaios: 

Coimbra, 3 de Dezembro de 1942 – Montaigne. Capítulo XXIII. De La 

coustume, et de ne changer aisément une loy reçüe. 

Bons tempos estes em que um intelectual podia isolar-se numa torre, e consumir a 

preguiça a anotar largos exemplos e a tirar breves e subtis conclusões. Bons tempos 

estes, sem pedagogias nem psicologias, mas onde já se sabia isto:  

... il faut noter que les jeux des enfants ne sont pas jeux, il les faut juger en eux 

comme leurs plus sérieuses actions
26

. 

O trecho em itálico, aparentemente de considerações pedagógicas, pertence a um 

capítulo que aborda vários costumes negativos transmitidos em sociedade. Nele Montaigne 

relata e analisa, além de situações triviais, “exemplos” de crueldade humana, antes de emitir a 
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opinião de que a gênese desses desvios ocorre na infância, por causa da excessiva tolerância 

dos pais com as más ações dos filhos. Prosseguindo a leitura do capítulo, notamos que 

Montaigne parte de um assunto particular – as diversas maneiras de educar as crianças – para, 

mais à frente, apresentar uma compreensão extensiva dos efeitos desse ato para a sociedade. 

Segundo o autor: 

(...) muito pai é tolo a ponto de considerar como bom prenúncio de uma alma 

marcial ver seu filho bater injustamente em um camponês ou em um lacaio que não 

se defende, e como sutileza vê-lo embair seu companheiro com qualquer deslealdade 

e logro malicioso. São essas no entanto as verdadeiras sementes e raízes da 

crueldade, da tirania, da traição
27

. 

No Diário, o comentário e a citação que o acompanha parecem ter o mesmo tom 

sombrio presente no texto original. A nota é escrita exatamente dois anos após a prisão de 

Miguel Torga pelo regime salazarista. O interesse pelo componente educacional na crueldade 

humana pode relacionar-se à lembrança da prisão arbitrária que sofrera anteriormente, quando 

passara dois meses na cadeia do Aljube, em Lisboa. Mas ele parece se vincular, 

principalmente, ao momento em que redige a nota, no final de 1942, quando a Guerra 

encrudelecia terrivelmente e ganhava dimensões inimagináveis. Nesse sentido, a citação 

aparece, no Diário, amplificada pela percepção de seu momento histórico, o qual, mais do que 

nunca, fazia eco aos receios manifestados por Montaigne. Essa relação temporal entre as 

experiências é sugerida, no Diário, pela expressão “Bons tempos estes...”, que remete 

ironicamente ao século XVI em que viveu Montaigne.  O autor francês pôde escrever numa 

época relativamente calma e pôde tratar de temas com os quais travará conhecimento, 

sobretudo, por meio de leituras ou de relatos dos outros, uma vez que não os tinha vivido “em 

carne viva”, como demonstra o capítulo De la coustume, et de ne changer aisément une loy 

reçüe, antes composto pelo relato de situações confrangedoras e de advertências sobre os 

perigos delas virem a acontecer, do que fruto da experiência imediata. 

As circunstâncias históricas de Miguel Torga são muito diferentes. Por isso, a citação 

vem acompanhada de um comentário cujo tom, segundo os parâmetros da obra torguiana, 

pode ser considerado de crítica: a imagem de escritor encastelado em sua torre de marfim. A 

recorrência a essa imagem, um tanto anacrônica nos dias de hoje, não é infundada, afinal o 

próprio Montaigne descreveu o lugar onde residia e escrevia sua obra como sua “torre”. 
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Porém, para abrandar essa imagem, devemos considerar, como o faz Erich Auerbach
28

, que 

Montaigne não foi um homem alheio ao seu tempo, tendo, inclusive, exercido importantes 

funções públicas. Com a ressalva de que, em determinada fase da vida, decidiu abandonar a 

vida pública para dedicar-se inteiramente à concepção de sua obra magistral: seus escritos de 

fundo autobiográfico. 

A disponibilidade de espírito facultada a Montaigne por seu momento histórico não 

existe para o autor dos Diários nos anos de 1940. Pressionado por suas circunstâncias 

específicas, vê-se dividido entre o engajamento intelectual e a literatura. Se por um lado a 

torre de marfim é o lugar de total disponibilidade para a criação, tal qual a concebe 

Montaigne, é também um lugar impossível para o escritor do século XX, imerso no pesadelo 

da Guerra e da ditadura. Voltando a esse assunto alguns anos mais tarde, o próprio Torga terá 

um posicionamento mais conciliador. Numa entrevista, registrada no Diário, reflete: 

Coimbra, 24 de Outubro de 1945. 

ENTREVISTA ESCRITA PARA O DIÁRIO DE LISBOA 

(...) 

- E os artistas de lua, os da torre de marfim? 

- Grandes, grandes, nunca houve. Um Dickens, um Camões, um Tolstoi intervinham 

na vida, porque era nela que se nutriam as suas raízes. De resto falta provar que 

mesmo os menores, os tais de cavaquinho secreto, se isolaram das inquietações do 

momento. (...) A verdade, contudo, deve estar nisto: o alheamento aparente da obra 

de alguns pode bem ser devido à calma da ocasião, em horas de mar sereno...
29

. 

Aqui, o sinal de censura que líamos nas primeiras reticências se desvanece. Torga 

parece ponderar sobre o posicionamento de autores como Montaigne que, quando parecem 

falar nas entrelinhas ou ater-se à sua experiência pessoal, revelam, na verdade, uma fina 

percepção do momento histórico e da vida social. Nesse sentido, sua compreensão aproxima-

se daquela que André Gide possuía da obra de Montaigne, quando opina que esta, pela 

complexidade e originalidade, não pode nunca ser lida de maneira uniforme. Os ensaios não 

possuem os rigores da sociologia, pois é na apresentação “fluida” das ideias que seu estilo 

ganha força: “si incertaine, si changeante et même contradictioire que, par la suite, on put y 

donner les interprétations le plus diverses”
30

. 
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Nesse sentido, a restrição inicial a Montaigne no texto torguiano pode ser vista como a 

explicitação da diferença que, momentaneamente, mascara as muitas afinidades que os 

aproximam. Mas tal restrição não se limita ao autor de Bordeaux. Cabe notar que é um 

procedimento recorrente nos Diários que as referências aos grandes nomes da literatura, quer 

seja em tom de admiração, quer seja de crítica, compareçam com sentido duplo. Na maior 

parte das vezes, autores e obras são submetidos a um escrutínio tão cerrado que bem podemos 

perceber que ali o autor português já está medindo forças com seus pares.  

Montaigne não foge à regra, o que nos leva a analisar seu texto com renovado 

interesse. Um segundo olhar mostra que ecos do próprio Montaigne se ouviam em páginas 

anteriores do Diário, como na passagem em que o narrador recupera um de seus mais 

conhecidos aforismos “Chaque homme porte la forme entière de l’humaine condition”
31

, 

reelaborando da seguinte maneira: 

Coimbra, 21 de Novembro de 1940 – (...) Sento-me num café e fico uma hora 

inteira a ver passar as trinta mil pessoas da cidade. Convencidas, vencidas, alegres e 

tristes, inquietas, calmas, seguras, inseguras, deslizam como imagem num écran. 

Naquele momento, dir-se-ia que cada um concentra em si o destino do mundo
32

. 

Para além da proximidade meramente semântica entre as frases, a alusão nos revela 

ainda uma perspectiva em comum. Montaigne partia de um motivo ligado à sua experiência, 

de vida ou de leitor, para, posteriormente, tentar realizar grandes sínteses sobre o homem e o 

mundo. O mesmo traço será muito caro à literatura humanista torguiana. Como vemos no 

parágrafo citado, o olhar centrado no eu afasta-se e projeta esse eu diante do outro, dando a 

este discurso autorreferencial também um sentido marcante de alteridade. Consciente desse 

posicionamento, tornam-se mais expressivas, para o leitor, as passagens em que o narrador do 

Diário silencia sobre suas dificuldades pessoais para narrar o desespero dos outros – vizinhos, 

amigos, pacientes – como se o eu enunciado em primeira pessoa precisasse desdobrar-se na 

experiência do outro para legitimar-se. 

Mencionamos duas referências a Montaigne no Diário para finalmente indagarmos se 

a constituição e “apresentação” de si que Montaigne realiza, por meio da reflexão e exposição 

de seu vasto repertório de leituras (sobretudo de pensadores latinos como Plotino, Plutarco, 

Cícero, entre outros), não guardam forte correspondência com a forma de composição 
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intertextual dos Diários? Primeiramente, vejamos como ela se dá n’Os ensaios, no momento 

em que o autor nos explica uma de suas estratégias de leitura: 

Para remediar um pouco a traição de minha memória e sua deficiência (...) adquiri o 

hábito, há algum tempo, de acrescentar no final de cada livro (quero dizer, daqueles 

que só pretendo me servir uma vez) a data em que acabei de lê-lo e o juízo que dele 

formei no todo, para que isso me reproduza pelo menos o ar e a idéia geral que havia 

concebido do autor ao lê-lo. Quero transcrever aqui algumas dessas anotações
33

. 

O autor, na sequência, passa à transcrição de algumas notas e comentários avaliativos. 

Veremos que essa maneira de registrar, como num memento, as impressões de leitura, 

acrescidas de seu juízo pessoal, faz parte da estrutura global de composição d’Os ensaios. A 

citação, referência, paráfrase e comentário de obras de sua biblioteca são a matéria que 

compõe boa parte da narrativa, como atesta o excerto seguinte, extraído de uma página 

anterior, quando estabelece uma verdadeira cadeia de relações literárias: 

Mas, para continuar meu caminho, sempre me pareceu que na poesia Virgílio, 

Lucrécio, Catulo e Horácio ocupam de longe o primeiro lugar; e principalmente 

Virgílio em suas Geórgicas, que considero a obra mais bem sucedida da poesia, em 

comparação com a qual podemos reconhecer facilmente que há trechos da Eneida a 

que o autor teria dado mais alguns retoques, se tivesse tido tempo. E o quinto livro 

da Eneida parece-me o mais perfeito. Aprecio também Lucano e freqüento-o de bom 

grado, não tanto por seu estilo quanto por seu valor próprio e pela autenticidade de 

suas opiniões e julgamentos
34

. 

À medida que expõe seu repertório plural de leituras, cresce a tentação de eleger o 

gênero e autor de sua predileção: 

Ora, os que escrevem as vidas, na medida em que se ocupam mais das intenções que 

dos acontecimentos, mais daquilo que provém do íntimo que daquilo que acontece 

fora, esses me são mais apropriados. Eis por que em todos os aspectos Plutarco é 

meu homem
35

. 

No discurso montaigniano há uma forte imbricação entre a matéria propriamente 

vivenciada e a matéria conhecida por meio das leituras, a tal ponto que muitas vezes atribui 

aos textos lidos, narrativas dos outros, o mesmo estatuto de verdade que concede aos assuntos 

de sua experiência. A narrativa do eu, por exemplo, é inspirada por Plutarco, de onde retira 

muitos aforismos e histórias que narra. Diante da matéria rarefeita da vivência cotidiana, 
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Torga também lançará mão de vários textos, da literatura clássica e moderna, como ponto de 

partida para suas anotações no Diário: 

Leiria, 18 de Novembro de 1939 – Cervantes. Pego no seu livro e começo: 

En un lugar de La Mancha... 

Mais daí a nada ergue-se dele D. Quixote, monta a cavalo, põe o elmo, empunha a 

lança, arrasta Sancho, arrasta-me também a mim, e lá fica o pobre do Cervantes 

sozinho, a empurrar a sua bela prosa em mil páginas de tipo dez. 

Como desgraça de criador, não conheço segunda, a não ser a de Daniel Defoe. 

Shakespeare continua Shakespeare, apesar do Hamlet; Dostoievsky continua 

Dostoievsky, apesar do Stravonguine. Cervantes e o inconstante inglês é que não
36

.  

No parágrafo acima, há um jogo intertextual bastante expressivo à medida que o 

narrador expõe sua experiência de leitor do Quixote, texto que considera o maior da literatura 

ibérica. Notamos que o autor, à maneira do que faria Montaigne, não se limita à mera leitura e 

citação da obra. Ele interfere em seu sentido ao fundir sua experiência de leitor à de escritor a 

fim de realizar uma pequena recriação do texto clássico. É perceptível que a essa dupla 

percepção – de leitor/escritor – soma-se ainda a visada crítica, que dá conta do drama 

vivenciado pelos escritores cujos personagens sobrepõem-se aos seus criadores. Na nota de 

leitura acima, Miguel Torga põe em cena os dois autores de sua predileção: Cervantes e 

Dostoievski. Ambos pertencem ao reduzido grupo que só recebe apreciação positiva nos 

Diários, como se evidencia a seguir: 

Coimbra, 6 de Abril de 1944 – Onde temos nós coisa que se compare a um D. 

Quixote, essa gigantesca coluna de génio mais estremado que se viu?
37

 

 

Coimbra, 23 de outubro de 1940 – Leitura de um livro de Troyat sobre 

Dostoievsky. 

Quanto mais sei deste génio russo, mais me sinto ligado e agradecido à benção 

literária que me deu quando pela primeira vez o li. Foi, cá na minha pobreza de 

artista, o que foi na riqueza religiosa de S. Paulo o clarão da estrada de Damasco
38

. 

A identificação com ambos é imediata. Cervantes foi o grande nome de uma Ibéria 

vibrante que não mais existe; Dostoievski, o gênio que conseguiu, malgrado sua situação 

periférica e marginal, reverberar em todo ocidente.  

Nos volumes iniciais dos Diários (o volume II de forma ainda mais acentuada) 

encontramos a recuperação do método de composição ensaístico e intertextual d’Os ensaios. 

Se as observações sobre o cotidiano monótono da província compõem parte da obra, a maior 
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parte é dedicada, na verdade, ao seu percurso de leituras, revelando as afinidades, ponderando 

as diferenças e, sobretudo, medindo tudo à luz de sua experiência de escritor português que se 

sente preso às suas raízes e condição histórica. A consciência do papel secundário das letras 

portuguesas na plêiade, leva-o, de forma equilibrada, a repensar a tradição literária de seu país 

e, ao mesmo tempo, estabelecer diálogo com autores de outros sistemas literários. Nesse 

percurso, fica patente que cultiva uma certa perspectiva clássica, uma vez que acredita no 

papel fundador da memória literária para a construção do escritor moderno. É nela, por 

exemplo, que busca justificação para sua obsessão pela reescritura de textos íntimos, 

conforme o exemplo a seguir, procedimento aparentemente paradoxal: 

S. Vicente, 11 de Setembro de 1937 – Estas cartas para a posteridade dão 

cabo de mim (...) A consolação que a cultura me dá é o Rousseau, com aquele génio 

todo, a gemer: 

“Je n’écris point de lettres sur les moindres sujets qui ne me coûtent des heures de 

fatigue...” 

Como se a gaguez de uma pena assim não fosse uma bênção de Deus!
39

 

Embora não compartilhe com o autor genebrino a ilusão de alcançar uma transparência 

absoluta em seus textos pessoais, a obra de Rousseau acabará por se tornar uma influência 

decisiva para a escrita intimista torguiana. Encontramos, no Diário, inúmeras referências ao 

autor. É, no entanto, n’A criação do mundo, que essa admiração é ostensivamente declarada. 

O diálogo com a cultura literária também se faz presente na citação seguinte, desta vez 

de Goethe: 

S. Martinho de Anta, Natal de 1940 – Bem me custa meter Weimar em Trás-

os-Montes, mas tem de ser. Saem estes génios ao caminho de um pobre, e que é que 

a gente há de fazer? Repeti-los e citar-lhes o nome: 

De meu Pai tenho a estatura 

e o sentido sério da vida; 

De minha Mãe a natureza alegre 

e o gosto de fabular.  

GOETHE
40

 

Nos Diários o respeito pela cultura letrada é semelhante ao que ocorre n’Os ensaios. O 

convívio com a tradição literária, ainda que comporte uma dimensão crítica, não se dá de 

forma tensa. Torga não pretende apagar de sua obra as referências mais importantes numa 

busca vã por um caminho inteiramente original. Procura antes explicitar sua relação de débito 
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com esses autores e obras, a fim de entrelaçar sua trajetória de escritor ibérico ao grande 

movimento mundial das letras. Tal deferência num escritor moderno só é compreensível à luz 

de sua circunstância biográfica específica de camponês, filho de pais analfabetos, cujo destino 

poderia ter sido o mesmo caso não se apossasse a tempo, mesmo que de forma irregular, dessa 

herança. Os “gênios” que cita e com quem dialoga em seu Diário não são figuras abstratas 

com quem trava um conhecimento impessoal, são artistas que deram representação, antes 

dele, ao sentimento de impotência e de fragilidade do ser humano. Se fosse possível, Miguel 

Torga assinaria seu nome, ao fim do poemeto, ao lado do de Goethe, pois seu projeto literário 

partilha do mesmo sentimento lírico de respeito pela literatura e pela origem que inspirou o 

poeta alemão. 

Assim, na economia geral dos Diários, o que assoma ao primeiro plano é a relação 

intertextual desta obra com um vasto repertório de leituras. Esse plano acabará, por fim, a 

sobrepor-se à mera descrição dos dias do homem “natural”, à qual Montaigne objetivava no 

início d’Os ensaios, e do qual Miguel Torga também se afastará por meio do relevo em sua 

formação intelectual e artística. 

2.3.1. A escrita e o aprendizado da morte 

A escritura diarística é lembrada, muitas vezes, como um estratagema para se 

distanciar do espectro da morte. O ato de verter os pequenos acontecimentos cotidianos para o 

papel, dando certa espessura ao vivido, parece ter o efeito de prolongar os dias do narrador, 

pois à medida que preserva a experiência por meio do relato, a ideia de finitude torna-se mais 

distante. “Cada dia anotado é um dia preservado. Dupla e vantajosa operação. Assim, vivemos 

duas vezes”, diz Blanchot
41

. O engenho, semelhante ao de Sherazade nas Mil e uma noites, 

contudo, tem apenas o efeito de um breve adiamento, pois em algum ponto do relato, ao 

contrário da narrativa clássica, seremos, inevitavelmente, surpreendidos pela morte.  

Se o homem moderno busca a todo custo protelar e desnaturalizar a ideia da morte, 

como lembra Benjamin, o pensamento montaigniano propõe outra estratégia: parte da 

premissa de que a vida humana deve ser uma contínua preparação e meditação sobre a morte. 

N’Os ensaios encontram-se várias passagens reflexivas sobre o tema, como a citada a seguir: 

(...) os egípcios, após seus festins, mandavam apresentar aos presentes uma grande 

estátua da morte, por alguém que lhes brandava: “Bebe e alegra-te, pois morto serás 
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assim”; também adquiri o costume de ter a morte não somente na imaginação, mas 

continuamente na boca; e não há nada de que me informe tão intencionalmente 

quanto da morte dos homens: que palavras, que expressão, que atitudes eles tiveram; 

nem passagem das histórias que eu note tão atentamente
42

.  

O filósofo de Bordeaux afirma em sua obra que nenhum pensamento ocupa tanto sua 

mente como a meditação sobre seu momento final. Como não deseja ser surpreendido diante 

dessa circunstância, diz considerar cada dia de sua existência como se fosse o último, 

evitando ao máximo deixar assuntos e tarefas por terminar. Aos outros homens, recomenda 

eliminar qualquer estranheza ligada à morte, buscando, de preferência, trazê-la sempre à boca 

e ao espírito, pois somente o menosprezo pela morte poderia aliviar a angústia que o ser 

humano sente ao imaginar o seu fim.  

O intuito de Montaigne, mencionado anteriormente, era “aprender a viver bem e a 

morrer bem”, seguindo um dos conselhos de Cícero que dizia: “filosofar não é outra coisa 

senão preparar-se para a morte”
43

. Essa lenta preparação para a morte é visível já no início da 

redação da obra, quando mal completara 39 anos, e se estende por vinte anos, até o final do 

texto e de seus dias. Os ensaios têm o propósito de dar vazão às inquietações do narrador 

sobre o seu fim, seja na dimensão física, seja na espiritual.  A construção do texto torna-se, 

igualmente, uma maneira de trazer à tona a experiência da morte, narrando-a, descrevendo-a, 

tornando-a próxima, pois, como lembra, o “trabalho contínuo de vossa vida é construir a 

morte”
44

. 

Nesse sentido, a morte é a contra face da vida, condição incontornável ao ser vivente, 

mas é da natureza do homem viver em permanente rebelião contra essa circunstância. 

Montaigne tenta aquietar o espírito humano, ao aconselhar a adoção de uma atitude de 

indiferença diante dela. Segundo seu pensamento, não é a duração da vida que a torna tão 

significativa, mas sim a maneira como se decide vivê-la, uma vez que: “se vivestes um dia, 

vistes tudo. Um dia é igual a todos os dias. Não há outra luz, nem outra noite”
45

. Tal 

estoicismo, que seria incorporado pela ética cristã, por outro lado, investe os menores gestos e 

ações de sentido ao delegar ao homem responsabilidade sobre o desenlace de seus dias. 
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A disposição para se viver e morrer tranquilamente acaba por ser uma maneira de 

avaliar como foi o transcurso de uma existência humana, uma vez que somente quando uma 

vida chega ao seu termo, podemos dela emitir um juízo definitivo. Sobre o seu próprio fim, 

Montaigne observa que: “uma das principais preocupações da minha [vida] é que ele se 

desenrole bem, isto é, quietamente e surdamente”
46

. Salvo engano, não haverá na literatura 

secular posterior atitude tão desprendida ao tratar de um tema tão inquietante e presente no 

imaginário ocidental. 

Tais considerações sobre a presença do tema na obra montaigniana vêm a propósito da 

projeção obsediante da morte nos Diários, de Miguel Torga. A representação da morte 

manifesta-se em todos os volumes, acentuadamente nos volumes finais, mas já comparece de 

forma inquietante nos primeiros diários que acompanham os passos do jovem escritor. Num 

texto em que, supostamente, deve se ocupar em narrar os dias, a morte surge de maneira 

fantasmática, não apenas em momentos em que o narrador se vê fragilizado, como os longos 

períodos de doença, mas em seu cotidiano. Tal é a força enunciativa com que o narrador nos 

familiariza com a circunstância da morte, que nesses instantes, de forma mais intensa, 

sentimos que o texto se aproxima de seu propósito intimista ao penetrar nessas camadas 

profundas e sombrias, muito além da superfície do homem de que nos é, via de regra, 

facultado o conhecimento. Diferentemente do que ocorre na lírica de Camões, por exemplo, 

em que a morte é um dos mais belos motivos poéticos, no Diário somos levados, sem 

mediação, a associar a insistência no tema ao drama vivido pelo narrador. 

No Diário há várias imagens representando a morte, não apenas em seu devir, mas, 

sobretudo, como condição posta ao ser humano. Diríamos que a reflexão sobre a morte acaba 

por se tornar um dos motivos catalisadores da escrita do diário, pois num contexto em que o 

cristianismo não parece mais oferecer consolo, cabe a cada indivíduo tentar mediar essa 

passagem, sempre angustiante, do existir para o não mais existir. Ter a morte sempre à boca, 

conselho montaigniano, ganha espelhamento nas páginas dos Diários:  

Coimbra, 12 de Janeiro de 1937 – Isto de saber que é nos enterros que 

melhor se manifesta o egoísmo dos homens, não é novo. Vem nos livros. Mas é 

conveniente experimentar. É sempre bom ir uma, duas, três vezes atrás de um 

caixão, e ver como a pouco e pouco o mar de gente se reduz e fica em nada. Como, 
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de tantos amigos, chegam ao cemitério apenas três, e esses três, furiosos por não 

terem podido escapar-se
47

. 

Vimos que as circunstâncias da morte já são fonte de reflexão para o narrador, que 

parece ver a frieza impessoal do rito como reflexo do apartamento em que os homens vivem 

em vida. É também visível que o narrador está ainda bem longe da serenidade pregada por 

Montaigne quando fala da morte dos outros, o que dizer então de sua própria morte? 

Coimbra, 18 de Novembro de 1942 – Estou pior. Mas aquele meu antigo 

desespero activo de morrer – atenuou-se. Agora olho o apodrecimento progressivo 

com a calma de quem vê um belo e irremediável pôr-de-sol (...)
48

. 

 

Coimbra, 16 de Dezembro de 1942 – Um inferno de dores. Mas quanto mais 

esta carne apodrece, mais me convenço que, duma maneira ou doutra, só dela posso 

arrancar a salvação. Nenhuma esperança de melhorar, evidentemente. Para isso era 

preciso que eu não tivesse sofrido tanto, e não soubesse da doença e da morte aquilo 

que sei. Não. Refiro-me a uma salvação mais profunda: de individual renúncia 

biológica e de cósmica confiança
49

. 

Não são poucos os momentos, como os citados acima, de profunda angústia 

existencial, descritos no Diário. Nas duas passagens esse sentimento parece atingir seu tom 

mais agudo por meio da teatralização do sofrimento e da morte que guarda proximidade com 

o misticismo cristão. Chama a atenção, particularmente, a descrição repleta de imagens 

horríveis, que dão conta, de certa maneira, do que se passa no corpo e no íntimo do narrador. 

Não é somente a doença a causa de seu desespero. Como vimos, é com acidez que menciona a 

indiferença dos vivos pelos seus mortos, e para não sucumbir a essa lógica, procura descrever, 

sistematicamente, o desaparecimento das pessoas do seu convívio e de sua época. Como 

médico, nunca foi capaz de aceitar a morte dos pacientes que passavam por seu consultório, e 

como homem, tampouco, pôde ver nela qualquer espécie de consolo para seu desespero. É, no 

entanto, a morte injustificada que mais o impressiona: 

Coimbra, 28 de Outubro de 1938 – Ia do quarto para o consultório e, nisto, 

um eléctrico esmaga o pé de uma criança. Mas era pouco um pé só. Acudiu por isso 

um automóvel e acabou por esmagar o resto da criança
50

. 

O que torna tais passagens tão desconcertantes é o contraste entre a linguagem 

brutalizada e a prosa predominantemente poética do conjunto dos Diários. Tal contraste 
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evidencia o propósito de romper o discurso monocórdico do cotidiano e de revelar uma 

realidade com a qual o olhar não está ajustado, e para o qual nem mesmo o narrador se 

encontra preparado. Como é possível construir subterfúgios linguísticos para descrever os 

efeitos da bomba atômica em Hiroxima ou falar dos milhões de mortos na guerra? Diante de 

tamanha afronta ao espírito humano, a aspereza irônica, a linguagem desencarnada é 

expressão da íntima revolta do narrador contra um mundo reificado e desumanizado. Para os 

mortos pela bomba, por exemplo, à maneira de tantos outros poetas à época, o autor compôs 

uma nota que é um triste obituário aos mortos e uma acusação aos vivos: 

Caldelas, 8 de Agosto de 1945 – Em Hiroxima, onde a bomba atómica foi 

lançada, tudo quanto era vida morreu. Por causa do fumo e da poeira que se 

levantaram, o mundo esteve de respiração suspensa durante vinte e quatro horas, 

sem saber o que tinha acontecido. Mas hoje de manhã, os jornais, diligentes, já 

estavam senhores da verdade inteira. Não tinham morrido vinte, trinta ou quarenta 

mil pessoas, como era de temer. Para matar a ridicularia de quarenta mil pessoas não 

era necessário tanto sonho. Não, felizmente, não se tratava de um desapontamento. 

Nem quarenta, nem sessenta, nem setenta mil mortos. Isto só: todos os seres vivos 

liquidados! 

E a humanidade dobrou o jornal aliviada
51

. 

Registrar no Diário para relembrar as mortes injustas das quais vai tomando 

conhecimento será um procedimento recorrente ao longo da obra. Espécie de catarse às 

avessas que ocorre não para aliviar o desespero íntimo do narrador, mas para torná-lo ainda 

mais real, contundente e ofensivo. Nas duas passagens citadas – a morte da criança e a 

extinção de milhares de pessoas pela bomba atômica – por trás da surda revolta e da ácida 

ironia, é ainda possível ouvir ao fundo um tom elegíaco que presta uma última homenagem 

póstuma a essas pessoas, um protesto solitário para que essas mortes não caiam no 

esquecimento. 

Outra forma de se familiarizar com a ideia da morte no Diário, é o registro dia após 

dia do falecimento das pessoas de seu convívio ou de sua época. Numa passagem bastante 

sugestiva, Montaigne aludia ao interesse em se fazer tal inventário: “(...) fica evidente no 

recheio de meus exemplos, e que tenho particular afeição por esta matéria [a morte]. Se fosse 

autor de livros, faria um registro comentado das diversas mortes. Quem ensinasse os homens 

a morrer estaria ensinando-os a viver”
52

. 
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A necrologia que Miguel Torga faz dos mortos de seu tempo parece obedecer a esse 

propósito. A cada nova entrada desse tipo, parece haver um esforço do narrador em medir a 

pessoa em sua inteireza para assim poder reter dela uma imagem definitiva, tal qual uma 

epígrafe que se grafa na lápide. Nas primeiras páginas do Diário há um registro comovido e 

belo da morte de Fernando Pessoa:  

Vila Nova, 3 de Dezembro de 1935 – Morreu Fernando Pessoa. Mal acabei de 

ler a notícia no jornal, fechei a porta do consultório e meti-me pelos montes a cabo. 

Fui chorar com os pinheiros e com as fragas a morte do nosso maior poeta de hoje, 

que Portugal viu passar num caixão para a eternidade sem ao menos perguntar quem 

era
53

.  

Escrever é uma das formas que encontra de lutar contra a fatalidade da extinção, não 

só individual, mas das pessoas à sua volta e da cultura que o consola das misérias humanas. 

Nesse sentido, é também uma tentativa de preservar a memória cultural de seu tempo: 

Leiria, 13 de Outubro de 1940 – Morreu ontem Tom Mix. Dou a notícia aqui 

para que os vindoiros saibam ao menos o nome do maior Quixote do Far-West
54

. 

Como o narrador intuiu corretamente, não resta muita lembrança nos dias atuais dos 

cowboys de far west ou  dos grandes nomes do cinema mudo que tanto o fascinaram nos anos 

30, como Tom Mix, Buston Keaton, com a possível exceção de Charles Chaplin. Na 

passagem seguinte, novamente, vemos o receio da perda dessas referências: 

Coimbra, 6 de Fevereiro de 1935 – A sina dos homens! Daqui a trinta anos já 

ninguém sabe que Gary Cooper existiu. E, contudo, a cena da flor que vi há pouco 

num filme dele é tão bela como a Vénus de Milo, como a Vitória de Samotrácia, 

como um hino de S. Francisco de Assis. 

Gravar, riscar, esculpir, cavar numa pedra, num papiro, num papel, mas em última 

análise, escrever – por ser a única maneira de eternizar a expressão
55

. 

Nesse sentido, o Diário compartilha da melancolia benjaminiana pelo progressivo 

desaparecimento dos bens culturais, pelo apagamento da aura que cada objeto detém. Daí o 

imperativo de circunscrever seu espaço cultural e preservar por meio da escrita esta memória. 

Nos inúmeros retratos póstumos, que faz dos escritores do seu tempo, há o desejo de 

perpetuar essa lembrança para si e para os leitores futuros. Vejamos como fala de um 

conterrâneo, o pouco lembrado escritor Teixeira Gomes: 
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Coimbra, 19 de Outubro de 1941 – Morreu Teixeira Gomes. Limpo, 

esterelizado no seu esteticismo pelo sol da África, que prolonga o do Algarve, lá 

fechou os olhos pagãos e cansados à luz temporal da terra. Não era um grande 

escritor. Faltava-lhe para tanto aquela soma de originalidade e de força, de fundura e 

magia que uma pena fadada tem. Mas era uma espécie de manjerico literário, de 

perfume irónico e fugidio, que ficava bem no cheiro um pouco rançoso da nossa 

prosa
56

. 

Vemos na passagem que, mesmo quando não é o caso de tecer elogios gratuitos, mas 

tão somente de prestar reconhecimento à memória do escritor falecido, a imagem construída, 

em sua plasticidade e emoção, resulta em algo belo e generoso. A referência concisa ao 

escritor e sétimo presidente republicano português recupera várias questões ligadas à sua vida 

e obra. No retrato conjuga-se a percepção literária e política, pois alude à importância do autor 

nas letras portuguesas do início do século XX, ressalvando certos limites literários, e o exílio 

voluntário na África, fugindo ao regime salazarista. A beleza da descrição está em associá-lo, 

após sua morte, à sua terra natal, o Algarve, numa íntima compreensão do drama pelo qual 

passara o compatriota desterrado.  

Por certo, teria agradado a Miguel Torga ter sido lembrado, após sua morte, dessa 

maneira telúrica e branda. Houve alguns escritores, amigos e admiradores que escreveram 

sobre sua morte. Mas nos parece que poucos compartilharam de sua incompreensão e angústia 

total diante dela, dando substância às palavras escritas, e fazendo da morte um motivo tão 

dramático e vasto de reflexão, como pretendia Montaigne e como intentou Miguel Torga nos 

seus Diários. 

2.4. Fernando Pessoa: desconstrutor de si mesmo 

Eu não escrevo em português. Escrevo eu mesmo. 

(Bernardo Soares) 

Eduardo Lourenço apontou, a certa altura, existirem mais desencontros do que 

afinidades entre os dois tempos do Modernismo português
57

. Se a premissa estiver correta, 

tais dissonâncias podem se revelar mais no plano imanente, nas perspectivas espelhadas no 

interior das obras literárias dos movimentos, do que em indícios externos propriamente ditos.  
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O diálogo entre o grupo de Orpheu e o de Presença, apesar do intervalo de mais de 

uma década que os separa, concretizou-se no final dos anos de 1920 e início dos anos de 1930 

por meio de numerosas contribuições de Pessoa e de seus heterônimos nas páginas do 

periódico coimbrão. De imediato, houve a identificação e reconhecimento da nova “geração” 

para com os precursores do Modernismo – Pessoa, Sá-Carneiro e Almada Negreiros – 

chamados de “mestres” por José Régio em artigo publicado nas páginas da revista Presença
58

. 

Não seria, contudo, de modo algum infrutífero seguir a pista de Lourenço e explorar 

um pouco mais como se processam as possíveis dissonâncias entre os “dois tempos” 

modernistas a partir de duas obras sui generis do movimento: o Livro do desassossego, de 

Fernando Pessoa, e o Diário, de Miguel Torga. 

Em consonância com o espírito modernista, as duas obras têm na forma fragmentária 

seu principal procedimento de construção. A fragmentação é visível não só nos extratos que 

as compõem, mais ainda, no longo intervalo de redação das obras – cerca de vinte anos para o 

Livro do desassossego; e mais de sessenta para todos os volumes do Diário. A vinculação à 

forma diarística vem indicada de maneira explícita no texto de Torga, a partir do título da 

obra; e de maneira ambígua no de Pessoa, que não menciona, no paratexto, o gênero, até por 

que não teve tempo de editá-lo em vida, mas cujo narrador, em uma das notas, a certa altura 

afirma: “Parecerá a muitos que este meu diário, feito para mim, é artificial de mais. Mas é de 

meu natural ser artificial. Com que hei-de eu entreter-me, depois, senão escrever 

cuidadosamente estes apontamentos espirituais? De resto, não cuidadosamente os escrevo”
59

. 

Apesar do preâmbulo do narrador, em que afirma tratar-se de um “diário”, vimos que 

ao longo do tempo o Livro do desassossego tem resistido às diversas tentativas de 

enquadramento formal, sendo pretexto, ainda hoje, de discussões acaloradas nos meios 

literários. Texto compósito, seu discurso prosaico transforma-se facilmente em prosa poética, 

o teor confissão em ficção, sem deixar de guardar marcas do discurso romanesco de onde 

parece emergir Bernardo Soares. 

Soares, inegavelmente, tem algo de personagem romanesco, de herói problemático, 

deambulando por uma Lisboa na qual o ideal de modernidade e o mais puro provincianismo 
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andam de mãos dadas. Porém, a todo momento, interpõe-se à persona do simplório ajudante 

de guarda-livros uma voz narrativa mais penetrante, incisiva, muitas vezes confundida com a 

de Pessoa e de seus heterônimos, que problematiza a condição escritural e dilui até o limite as 

fronteiras entre os gêneros. Nesse movimento de desconstrução da(s) forma(s), a escrita do 

diário é uma das possibilidades (entre tantas outras) de leitura dos fragmentos de Bernardo 

Soares. 

Em razão das múltiplas possibilidades de leitura da obra, talvez tenha sido cômoda a 

inclusão pela crítica, seguindo a sugestão do próprio Pessoa em sua Correspondência
60

, de 

Soares na categoria de semi-heterônimo, indicação que o vincula, ao mesmo tempo, ao Pessoa 

biográfico e aos seus heterônimos. Apesar dessas pistas soltas, o teor das notas do Livro do 

desassossego, como de resto, de toda a obra pessoana, instaura mais questionamentos do que 

oferece respostas. Assim, da mesma forma que chama “diário” a seu texto, Bernardo Soares 

afirma, no início da obra, escrever uma “autobiografia sem factos”: 

Invejo – mas não sei se invejo – aqueles de quem se pode escrever uma biografia, ou 

que podem escrever a própria. Nestas impressões sem nexo, nem desejo de nexo, 

narro indiferentemente a minha autobiografia sem factos, a minha história sem vida. 

São as minhas Confissões, e, se nelas nada digo, é que nada tenho a dizer
61

. 

Apesar de ligar seu texto à autobiografia, como já o fizera ao diário, veremos que ao 

longo da obra, diferentemente das famosas Confissões de Agostinho e Rousseau, não ocorrerá 

o relato retrospectivo de uma vida que é próprio ao gênero. Soares recusa compartilhar com o 

leitor quaisquer informações que deem conta de sua vida – informações biográficas, história, 

eventos catalisadores de experiências etc. A impressão é de que sua vida transcorreu sem nada 

de memorável que possa verter para o papel e transmitir. Não há qualquer pretensão de 

totalidade em seu relato, mas apenas a exposição fragmentária de seus pensamentos sombrios 

e de suas deambulações por Lisboa. 

Na superfície é possível encontrar outras marcas do discurso confessional no Livro do 

desassossego, pois a obra mobiliza uma série de referências dessa tradição literária. Na 

exposição de seu estado de espírito, por exemplo, o narrador compara-se a Amiel, um dos 

precursores do subjetivismo autobiográfico e da forma do diário íntimo, figura apagada de 

homem e escritor por quem Soares sente alguma identificação, pois vê “Em Amiel, tão 
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completamente em Amiel ... (certas frases) ...” [que] “Faço o que tantos antes de mim fizeram 

... Sofro o que já é tão velho sofrer ... Para que mesmo penso estas coisas, se já tantos as 

pensaram e as sofreram?”
62

. Soares parece se referir ao componente de maceração que 

aproxima o Livro do desassossego do diário de Amiel, do qual dão conta milhares de páginas 

que o último escreveu. 

Outro procedimento marcante do subjetivismo confessional está presente nas agudas 

reflexões que Soares realiza, à maneira de um Montaigne, sobre sua psique conturbada. 

Vejamos uma delas: 

Não saber de si é viver. Saber mal de si é pensar. Saber de si, de repente, como neste 

momento lustral, é ter subitamente a noção da mónada íntima, da palavra mágica da 

alma. Mas essa luz súbita cresta tudo, consome tudo. Deixa-nos nus até de nós
63

. 

Dizemos à maneira de Montaigne exatamente no sentido que a frase encerra. Tal qual 

Montaigne, há a sugestão de que o voltar-se sobre si e enxergar-se sem subterfúgios é o mais 

difícil movimento que é dado ao homem realizar. Porém, Montaigne acreditava no caráter 

essencialmente positivo dessa autocontemplação, dizia querer ser o primeiro a apresentar-se a 

si mesmo, Montaigne, em toda a sua pessoa
64

.  

As considerações do autor lisboeta são de outra ordem. Elas partem da reflexão sobre 

o eu, detêm-se na exposição dos lapsos na constituição psíquica, moral e social desse 

indivíduo para, por fim, subsumirem todas essas esferas a uma só lógica de negatividade. 

Longe de conduzirem a uma interpretação do discurso intimista como uma forma 

apaziguadora de conhecimento de si – e por extensão, do mundo e da arte – é por meio do 

princípio de sugestão, contradição e negação desse fundamento que a reflexão pessoana se 

articula. Dessa forma, ao longo do texto, vemos a intenção confessional, que é sugerida nas 

páginas introdutórias, ser posta em suspeita pelo narrador, que questionará, em determinado 

momento, justamente a possibilidade de se conhecer e narrar a história pessoal: 

Eu próprio não sei se este eu, que vos exponho, por estas coleantes páginas fora, 

realmente existe ou é apenas um conceito estético e falso que fiz de mim próprio. 

Sim, é assim. Vivo-me esteticamente em outro. Esculpi a minha vida como a uma 

estátua de matéria alheia a meu ser. Às vezes não me reconheço, tão exterior me pus 
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a mim, e tão de modo puramente artístico empreguei a minha consciência de mim 

próprio
65

. 

Ou ainda: 

(...) tanto me habituei a sentir o falso como verdadeiro, o sonhado tão nitidamente 

como o visto, que perdi a distinção humana, falsa, creio, entre a verdade e a 

mentira
66

. 

Confundir propositadamente o leitor, sinalizando para procedimentos do discurso 

autobiográfico, para em seguida apresentar uma teoria estética desconstrutiva dessas 

proposições será um dos artifícios mais usados pelo narrador do Livro do desassossego, 

notadamente por meio de oxímoros, como quando menciona que: “há muito sentimento 

sincero, muita emoção legítima que tiro de não estar sentindo”
67

. Benedito Nunes já apontara 

a tensão entre sinceridade e fingimento estético na obra pessoana, observando que: 

Fernando Pessoa também chamou de distanciamento o fingimento, que será assim 

um artifício da sinceridade, e como tal desempenhando função estética, tem, por isso 

mesmo, como já vira Jorge de Sena, um significado não-ético e mais do que 

psicológico-empírico: um significado gnosiológico e ontológico, a partir do 

questionamento em torno da consciência reflexiva
68

. 

Contudo, pensar no distanciamento apenas como estratégia de articulação de um jogo 

ficcional nos parece insatisfatório para entender as questões postas pelo Livro do 

desassossego, pois se assim fosse, bastaria lermos, com sinal invertido, as afirmações do 

narrador no início da obra para obtermos algumas chaves interpretativas. Poderíamos 

considerar, por exemplo, as sugestões de discurso confessional deixadas pelo narrador, 

estratégia do discurso romanesco, tal qual acontecia com frequência nos romances dos séculos 

XVIII e XIX, e dessa forma, a narrativa revelar-se-ia inteiramente como construção mimética, 

expressão exterior, distanciada da consciência que a emite. Isso não acontece em sentido 

estrito. No Livro do desassossego não há fábula propriamente dita, como pede o romance, e, 

por mais que considere um despropósito o conhecimento de si, Soares gasta longas páginas 

elaborando uma teoria, que, em sentido negativo, recupera o movimento reflexivo sobre o eu 

interior: 

                                                 
65

 PESSOA, Fernando. Livro do desassossego, cit., fragmento 114 “Estética do artifício”, pp. 138-139. 

66
 Id., Ibid., fragmento 157, p. 173. 

67
 Id., Ibid., fragmento 155, p. 171. 

68
 NUNES, Benedito. “Poesia e filosofia na obra de Fernando Pessoa”. In: Revista Colóquio/Letras, n. 20, 

Lisboa, jul. 1974, p. 30. 



61 

 

Se alguma coisa há que esta vida tem para nós, e, salvo a mesma vida, tenhamos que 

agradecer aos Deuses, é o dom de nos desconhecermos: de nos desconhecermos a 

nós mesmos e de nos desconhecermos uns aos outros. A alma humana é um abismo 

obscuro e viscoso, um poço que se não usa na superfície do mundo. Ninguém se 

amaria a si mesmo se deveras se conhecesse, e assim, não havendo a vaidade, que é 

o sangue da vida espiritual, morreríamos na alma de anemia. Ninguém conhece o 

outro, e ainda bem que não o conhece, e, se o conhecesse, conheceria nele, ainda que 

mãe, mulher ou filho, o íntimo, metafísico inimigo
69

.  

Várias questões levantadas nessa breve passagem estão em diálogo contrastivo com a 

tradição intimista mencionada anteriormente. De início, o narrador rejeita a validade de certa 

concepção do conhecimento de si, tal qual formulada por Santo Agostinho e por Montaigne, 

para nos apresentar, paradoxalmente, uma tese que defende o imperativo do total 

“desconhecimento de si”. “O homem não deve poder ver a sua própria cara. Isso é o que há de 

mais terrível”
70

, afirma dramaticamente Bernardo Soares, posicionamento que o aproxima de 

uma concepção niilista por negar qualquer possibilidade de individuação. Na sequência, o 

texto parece estabelecer um diálogo com Rousseau, que nas suas Confissões voltou-se para a 

problemática de como traduzir, com fidelidade, o eu interior para os outros
71

. O narrador 

pessoano, no entanto, instrui-nos de que não se trata de encontrar uma maneira de tradução, 

mas sim de cuidar para que os homens jamais se conheçam, a fim de manter por meio da 

dissimulação certa aparência de normalidade social. Nesse sentido, a intenção rousseauniana 

de alcançar em seu relato uma transparência absoluta constitui a verdadeira ameaça à vida 

social.  

No Livro do desassossego a elaboração de uma teoria que propõe o completo 

“desconhecimento de si próprio” acaba por propor um novo paradigma para a escritura 

autobiográfica, mas isso só acontece à medida em que o autor se apropria do discurso e de 

procedimentos que são próprios a essa modalidade de escrita para reorientá-los de outra 

maneira. Ao escrever seu pseudo-diário ou sua “autobiografia sem factos” estabelece, por 

meio de procedimentos como a alusão e a citação, uma relação intertextual com os 

representantes mais conhecidos dessa tradição literária, ao mesmo tempo em que se põe em 

diálogo também com seus contemporâneos escritores do modernismo de Presença que, 

naquele momento, defendiam uma concepção de escritura em que deveria prevalecer a 

sinceridade artística. A disjunção entre os dois tempos do Modernismo fica visível se 
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confrontarmos as ideias de Pessoa com o já mencionado manifesto presencista “Literatura 

Viva”, de José Régio, publicado no mesmo período em que as notas do Livro do desassossego 

ganhavam forma e espessura. 

2.4.1. Sinceridade e fingimento: duas poéticas em confronto 

Reflexões sobre a “estética do fingimento” pontuam toda a obra pessoana, tanto a 

crítica quanto a poética, do qual o famoso poema “Autopsicografia” é apenas o exemplo mais 

lembrado. Porém, nos anos de 1930 a obra de Pessoa permanecia inédita em livro e muitas 

dessas discussões se travavam no âmbito das revistas literárias ou por meio epistolar. Um 

esboço da polêmica pode ser recuperado a partir da breve correspondência trocada em 1930 

entre Fernando Pessoa e Adolfo Rocha (Miguel Torga) a propósito da publicação do livro de 

poemas Rampa. Torga enviara um exemplar de seu terceiro livro de poemas ao poeta lisboeta, 

que diz tê-lo apreciado, mas emite a opinião, em termos cordiais, de que era preciso ainda 

aperfeiçoar o modo de fazer uso da “sensibilidade”, recomendando: 

Há que separar mais os dois elementos [sensibilidade e inteligência] que 

naturalmente a compõem; ou que confundi-los ainda mais. Uma análise instintiva 

que coloque a sensibilidade desintelectualizada perante a inteligência 

dessensibilizada, em contraste, diálogo e reparo; ou uma síntese em que 

desapareçam os traços de haver dois
72

. 

Posteriormente, numa carta não enviada, Pessoa desenvolveria mais demoradamente a 

reflexão acerca do uso da sensibilidade, argumentando: 

Para se transmitir a outrem o que sentimos, e é isso que na arte buscamos fazer, 

temos de decompor a sensação, rejeitando o que nela é puramente pessoal, 

aproveitando nela o que, sem deixar de ser individual, é suscetível de generalidade, 

portanto, compreensível, não direi já pela inteligência, mas ao menos pela 

sensibilidade dos outros
73

.  

Pessoa parece tocar num ponto sensível para Miguel Torga, que naquele momento 

escrevia uma poesia com nuance marcadamente subjetivista e individualista. Pessoa põe em 

evidência a necessidade do trabalho intelectual que circunda a produção poética, sem o qual o 

processo imaginativo permaneceria incognoscível. Melindrado com a apreciação crítica, ainda 

que polida, de Pessoa, Torga responde com uma carta ríspida, rebatendo os conselhos do 

primeiro da seguinte forma:  
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A “consciência de si mesmo” num poeta, quando tomada num sentido exagerado, 

como o seu, aniquila toda a expressão sincera e desconcertante... E qualquer 

elevação dum poeta de tal ordem, é convencional e flagrantemente postiça... Quero 

dizer, no final de contas, que um poeta de predominância intelectual é ridículo para 

si e para quem possa compreendê-lo...
74

. 

A breve polêmica epistolar e algumas passagens registradas no Diário são de especial 

interesse para entender o ponto de vista expresso por cada um dos autores. Refutando a 

concepção de fingimento estético, Torga defenderá mais a frente no Diário uma constante 

aproximação do sincero como condição subjacente ao exercício da escrita. Nesse sentido, o 

Diário é concebido originalmente como forma de expressão à partida autêntica do eu sobre si, 

como demonstra o trecho a seguir: 

Coimbra, 30 de Janeiro de 1951 – Há dias em que concebo a humanidade 

inteira a escrever um diário como este, mais sincero ainda e secreto. Cada indivíduo, 

no recato da noite, a dar expressão consciente à sua vida, depois de ter passado o dia 

a dar expressão inconsciente à sua morte. Uma humanidade que deixasse o seu 

testemunho autêntico nas gavetas da secretária, já que não pode mostrar-se à luz do 

sol tal como é
75

. 

Na passagem em questão, de 1951, comparece a imagem clássica, ainda que 

relativizada, do diário pessoal como repositório de um conhecimento en puissance do eu 

sobre si, sendo tal conhecimento passível de aflorar à superfície a partir da simples vontade do 

enunciador. A possibilidade de que essa exposição total venha a acontecer é remota, como 

parece pressentir o narrador, mas não deixa de ser reveladora da chamada literatura humanista 

do autor, a referência expectante a essa instância chamada “humanidade” (Bernardo Soares, 

evidentemente, dirá que ela é uma ideia tão ou mais abstrata que a de Deus), e é ainda mais 

curiosa a crença numa faculdade humana capaz de enxergar-se e narrar-se, não houvesse os 

obstáculos do mundo exterior, tal como é, mesmo que só na intimidade. Obviamente Miguel 

Torga não se refere, nesta passagem, a um diário de escritor, ponderado, medido, com as 

reservas e contensões que acompanham a feitura do seu próprio texto, mas antes um diário 

particular, a ser escrito por cada indivíduo. 

A concepção intimista torguiana, tal qual esboçada nos primeiros diários, não será 

influenciada, desse modo, pelo Modernismo pessoano. Sua percepção acerca da exposição de 

si aponta para uma tradição anterior, que teve origem em Santo Agostinho e Montaigne, e 
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desenvolveu-se com Rousseau e Amiel. Miguel Torga leu esses autores a fim de compreender 

o sentido ético da escrita autobiográfica e ainda para reconstituir uma genealogia de grandes 

intimistas europeus na qual quer, de alguma maneira, se reconhecer. Esse percurso inicial 

torna-se importante na concepção estética do Diário, pois vemos na obra em questão o 

discurso autobiográfico como um exercício constitutivo do eu. 

Tais referências aos precursores das formas autobiográficas, mesmo no século atual, 

tem sido um fator significativo para a preservação desses textos na memória literária e foi 

importante, sobretudo, em tempos em que não havia um grande público leitor para o gênero. 

O sentido dessa referência, no entanto, é que difere nos dois autores dos quais tratamos. 

O Livro do desassossego, embora cronologicamente anterior ao Diário, situa-se de 

forma intervalar dentro da tradição confessional. A obra não passa ao largo desta referência, 

evidentemente, mas se apropria dela para questionar vários de seus pressupostos por meio de 

alusões irônicas e ambíguas. Bernardo Soares reconhece-se em Rousseau, quando afirma: 

“‘Os meus hábitos são da solidão, que não dos homens’, não sei se foi Rousseau, se 

Senancour, o que disse isto. Mas foi qualquer espírito da minha espécie – não poderei talvez 

dizer da minha raça”
76

. 

A identificação com o autor de Confissões, assim como com outros intimistas, terá um 

componente irônico, uma vez que Soares não pretende apresentar sua vida, muito menos 

vislumbrar uma linha de unidade e coerência em seu relato, ainda que ilusória. À maneira dos 

grandes romancistas do século XX, o narrador quer expor sua existência despojada de 

qualquer sentido, de qualquer centralidade, fraturada desde sua gênese pela hiperconsciência 

de sua presença deslocada no mundo. Desta maneira, a opção pela forma do fragmento faculta 

esse movimento circular de constante retorno aos mesmos temas de maceração e expiação aos 

quais a narrativa do Livro do desassossego parece estar condenada. 

Em vez da progressão artificial dos dias, da eleição de eventos simbólicos e com 

alguma dimensão referencial pedidas pela narrativa do diário e da autobiografia, a obra 

instaura uma lógica que é intrassubjetiva, constituída a partir dos pensamentos obsediantes 

que acompanham o narrador. Nesse sentido, há certa afinidade deste discurso com aquele do 

romance do século XX, que Adorno chamaria de epopeia negativa, e no qual Jaime Ginsburg 
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vê “uma concepção fragmentada de um indivíduo entregue à aniquilação de si, exposto à 

constante ameaça de catástrofe”
77

. 

Tal caráter abissal do Livro do desassossego evidencia-se pelo discurso insidioso de 

Bernardo Soares, que expõe sua doutrina com uma força e lucidez demoníaca que fazem 

desacreditar de sua suposta inaptidão para as coisas da vida, e que rejeitam qualquer 

possibilidade de apreensão de uma imagem do eu; atitude mais sábia, portanto, é converter 

completamente o eu em ficção, ou como aconselha: “Tornarmo-nos esfinges, ainda que falsas, 

até chegarmos ao ponto de já não sabermos quem somos”
78

. 

É de se supor que a estética do artifício pessoana, nos anos de 1930, passava ao largo 

dos debates presencistas. A defesa de certo ideal de sinceridade presencista será tônica 

dominante em várias entradas ao longo dos 16 volumes do Diário torguiano. Com o passar do 

tempo, no entanto, ela será modulada pela reflexão sobre as condições concretas de escritura 

do diário que revelam que o texto íntimo não dispensa as precauções às quais o texto literário 

encontra-se submetido. Compreensível, portanto, o desabafo abaixo: 

Coimbra, 7 de Outubro de 1938 – Hoje é um dos tais dias em que eu 

precisava de cifra para o Diário. O que aconteceu foi tão brutal, tão angustioso, que, 

escrito em caracteres que alguém pudesse ler metia nojo
79

. 

O movimento de dar-se a conhecer, a partir da publicação dos Diários, 

progressivamente, será mediado por procedimentos de exposição e de contensão necessários à 

literatura autobiográfica. A impossibilidade de narrar a experiência total provoca uma fissura 

no discurso confessional. O narrador parece dar-se conta de seu papel como instância 

mediadora entre a vida e sua representação. Se em determinada passagem diz que a maior 

desgraça do artista é começar pela literatura e não pela vida, em outra pondera sobre o risco 

da segunda vir a comprometer esteticamente a primeira. Nesse sentido, o arranjo do Diário 

instaura uma ambivalência ética. O desejo de elaborar uma projeção sincera de si nos moldes 

propostos por Rousseau e pela estética presencista é perturbado pela percepção de que a 

transparência é possivelmente uma ilusão para o homem moderno que não pode mais afirmar 

“eu sou dessa forma” sem parecer ridículo. 

                                                 
77

 GINSBURG, Jaime. “Violência e forma: notas em torno de Benjamin e Adorno”. Disponível em: 

http://www.abralic.org.br/enc2007/anais/54/1300.pdf, p. 2. Acesso em 10 de abril de 2011. 

78
 PESSOA, Fernando. Livro do desassossego, cit., fragmento 23, p. 56. 

79
 DI, p. 71. 

http://www.abralic.org.br/enc2007/anais/54/1300.pdf


66 

 

Talvez essa modalização do discurso tenha ocorrido devido às leituras contínuas de 

textos de Freud que Miguel Torga realiza no final dos anos de 1930, que põem em xeque a 

possibilidade do indivíduo conhecer verdadeiramente sua interioridade, ou talvez em virtude 

de seus próprios impasses com a obra que redigia. Nesse sentido, seus registros se debatem na 

procura de uma forma de justificação, ainda que provisória, para a escrita autobiográfica: 

Coimbra, 3 de Maio de 1950 – Não fazer falcatrua num diário destes é tão 

difícil como passar diante dum espelho e não olhar a cara. Contudo, julgo que é 

ainda um esforço meritório ir registrando um dia-a-dia com a sinceridade possível, 

numa terra em que não acontece nada, e seria quase legítimo inventar e mentir. É 

uma prova de humildade que não terá grandes consequências, mas que pode ajudar 

certas pessoas a ter consciência do deserto árido em que vivem
80

. 

A “sinceridade possível” é a contrapartida encontrada pelo autor à intenção inicial de 

sinceridade que está na gênese de sua obra e do discurso confessional. Ao se dar conta da 

impossibilidade de uma completa exposição do eu, movimento que se faz sempre mediado 

pela linguagem e pelas condições peculiares que ela impõe ao homem e ao artista, Torga 

repensa à luz do seu tempo a perspectiva de Montaigne e Rousseau, que o atraíra para aquela 

modalidade de escrita, mas que se mostra, de certa maneira, incompatível com os postulados 

da psicologia e da filosofia do século XX. Nesse sentido, a reflexão metalinguística 

transparece no texto acima e, sobretudo, na frase: “Contudo, julgo que é ainda um esforço 

meritório ir registrando um dia-a-dia com a sinceridade possível...”. De sentido concessivo, 

ela assinala a dramática consciência de duas temporalidades distintas: de um lado, a do 

intelectual que acompanha as discussões filosóficas de seu tempo; do outro, a do diarista 

convicto que resiste em aceitar que não haja mais formas propícias ao autoentendimento e à 

autoconfiguração do indivíduo. A escrita íntima torna-se, portanto, exercício de resistência 

contra o processo que vinha decretando a sua dissolução. 

Em diversas entradas dos Diários, Miguel Torga tentaria esboçar uma resposta 

plausível à doutrina de fingimento estético, formulada por Pessoa. Nesse sentido, é com 

angústia que registra, paradoxalmente, ainda em 1936: 

Vila Nova, 7 de Outubro de 1936 – (...) A vida não é para se escrever. A vida 

– esta intimidade profunda, este ser sem remédio, esta noite de pesadelo que nem se 

chega a saber ao certo porque foi assim – é para se viver, não é para se fazer dela 

literatura
81

. 
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Se para o autor presencista a busca pela coerência entre a vida e a obra tornar-se-ia um 

norte para o exercício literário, e a sinceridade era possivelmente uma ficção na qual gostaria 

de acreditar, Soares jocosamente dirá que “A literatura é a maneira mais agradável de ignorar 

a vida”
82

. Nessa ficção na qual Soares se converte, ao contrário do que intuíam os 

presencistas, não há um centro no qual buscar estabilidade. Não há verdadeiramente essência 

que se possa revelar pelo discurso, pois a imagem-simulacro revela apenas “(...) o olhar que 

me mostra, claro a negro no espelho do poço alto, meu próprio rosto que me contempla 

contemplá-lo”
83

. 

Prova de que não foi somente pelo desencontro que se formou a influência de Pessoa 

na obra torguiana, posteriormente, Torga acabaria por validar a crítica pessoana à Rampa, 

uma vez que decidiu não reeditar esta obra. Algo dos comentários do poeta órfico, em carta, 

será recuperado como autocrítica nas reflexões do Diário III, em que se volta para essa 

primeira poesia de juventude e considera: 

Coimbra, 11 de Julho de 1944 – (...) Rampa e O outro livro de Job eram 

ferozes de mais, havia neles uma espécie de maceração desumana, de grelha em 

fogo onde a alma e o corpo se queimavam de desespero, e onde só cabia um homem 

de cada vez
84

. 

É também à figura do poeta e a sua Mensagem que Miguel Torga renderia homenagem 

em seus Poemas ibéricos
85

.  

Fernando Pessoa 

 

Oculto no seu corpo e no seu nome 

(Aranha que negava a própria teia 

Que tecia), 

Poeta da Poesia 

Sibilina e cauta, 

Foi o vidente filho universal 

Dum futuro-presente Portugal, 

Outra vez trovador e argonauta. 

Como não ver nessa imagem plasmada no poema (Aranha que negava a própria teia / 

Que tecia) o processo de apagamento pessoano de que falávamos acima? Mas, por ora, sob o 

risco de ficarmos definitivamente enredados na teia pessoana, passemos ao tópico seguinte. 
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2.5. André Gide: intérprete de si mesmo 

J’ai fait le tour de moi depuis longtemps.
86

 

(Gide) 

Nos primeiros anos de 1940 ocorre uma sincronia interessante entre a escritura do 

Diário, de Miguel Torga e a do Journal, de André Gide. Nesta década, Gide redige e publica 

seus derradeiros diários na França, enquanto Torga desponta e firma-se como diarista em 

Portugal. A escritura em paralelo promove a convergência de vários temas que tratam da 

realidade histórica e de discussões estéticas, abordados quase simultaneamente nas obras. O 

último aspecto pode ser fartamente observado nas menções e comentários à obra gidiana 

espraiados ao longo dos Diários torguianos. Quase no fecho do Diário III, há um pequeno 

ensaio dedicado à poética do diário. A nota é motivada pela leitura do Journal e começa 

assim: 

Coimbra, 17 de Junho de 1946 – A leitura do último volume do journal de 

Gide fez-me pensar mais uma vez no conteúdo deste meu Diário. Por que razão 

profunda eu o escrevo e publico, e que interesse confessional ele tem que possa 

atrair e lisonjear aquele público que se masturba na ilusão de ser em certas horas o 

confessor do artista? A ideia de um diário íntimo, de tripas na mão, é uma ideia 

romântica. Só uma mentalidade byroniana pode conceber o absurdo de se julgar 

pólo do mundo, fulcro de todos os conflitos que interessam o homem. Daí que nas 

próprias dores cuide resumir todas as dores possíveis, e descreva uma insónia sua 

como a catástrofe máxima da noite que decorreu. O masoquismo de Rousseau tem 

esta base. Ora se, apesar de tudo, um romantismo residual existe necessariamente 

em cada artista (e emprego o termo, não como chancela de escola, mas como marca 

de qualidade), o certo é que ninguém responsável se coloca hoje numa posição tão 

ridícula
87

.  

A passagem em questão revela uma inquietação genuinamente moderna do narrador 

torguiano com o sentido e a recepção da forma do diário. A redação da entrada ensaística vem 

na sequência da leitura do mais recente Journal, texto que parece servir de espelho no qual o 

escritor português de alguma forma reconhece sua produção diarística. Nesse momento 

preciso, o narrador do Diário sente-se impelido a emitir um comentário, espécie de 

advertência ou ressalva ao leitor, que o oriente sobre a natureza dos escritos intimistas. A obra 

de Gide vem a propósito porque o autor francês é, naquele momento, o representante mais 

renomado da modalidade, e seu texto é o ponto privilegiado do qual parece possível voltar os 

olhos para o passado e refletir criticamente sobre a evolução do gênero. 
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O trecho transcrito revela que Torga procura repensar o diário dentro de um percurso 

evolutivo que conheceu diversas fases. A reflexão desencadeia-se a partir de uma suposta 

preocupação com a finalidade do seu próprio diário: “por que razão profunda eu o escrevo e 

publico”; a seguir, a preocupação volta-se, por sua vez, para o destinatário destes escritos: 

“que interesse confessional ele tem para o leitor (...)”. Veremos que essas passagens, bem 

como outras de teor parecido ao longo do Diário, no entanto, têm função meramente retórica, 

pois o narrador não se detém de forma mais demorada na resposta à indagação que elabora. 

Utiliza o recurso para exercitar-se, na verdade, na análise dos fundamentos estruturantes do 

diário moderno. Uma técnica bastante utilizada pelo autor é a do contraponto, que permitirá 

definir o diário do século XX pelos elementos de ruptura em relação ao diário do século 

precedente. 

No exemplo citado acima, o primeiro questionamento levantado pelo narrador é a 

vinculação corrente do diário à concepção romântica. Não há, por certo, uma adesão total do 

narrador a essa crítica, pois, lembremos que o presencismo, em sua vertente individualista e 

psicologista, foi bastante influenciado pelo Romantismo, do qual Miguel Torga não constitui 

exceção. Mas ainda assim o autor emite um juízo crítico à atitude egotista e narcisista do 

movimento romântico, cujo apelo estaria, sobretudo, na exposição e maceração do eu. Se por 

um lado tal concepção possui um componente visivelmente sedutor do ponto de vista do 

leitor, a promessa de acesso irrestrito à intimidade do artista, por outro, condiciona uma 

avaliação negativa da forma dentro do sistema literário que tenderia a considerar o 

“desbragamento confessional” (segundo expressão torguiana) o principal propósito do texto 

íntimo. Nesse sentido, os escritos de Byron, pelo exagero sentimental, e os de Rousseau, pela 

defesa ingênua de um ideal de autenticidade total, ajudaram a fomentar um imaginário que 

precisa ser redefinido para o leitor moderno a fim de que este possa compreender a 

significação contemporânea dos diários. 

Com esse propósito, um pouco mais adiante, ainda na mesma entrada, Miguel Torga 

identifica o teor de originalidade do Journal de Gide em relação à diarística conhecida até 

então: 

Coimbra, 17 de Junho de 1946 – (...) Neste jornal de Gide, por exemplo, há 

um doseamento quase terapêutico do íntimo e do público, de maneira que nem o 

primeiro seja um estendal doméstico, nem o segundo uma lisa mistificação. 
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Passadas pela oficina, as mazelas vestiram-se de uma túnica literária que as 

transfigura em motivos de arte e curiosidade
88

. 

Podemos apenas especular sobre qual volume do Journal Torga teria em mãos. Quer 

se trate de Pages du Journal (1942), ou do volume completo Journal (1889-1939) são as 

notas dos anos de 1930 e, talvez, início dos anos de 1940 que lhe chamam a atenção por ver 

nelas o “doseamento terapêutico” que procurava imprimir há algum tempo em seu próprio 

diário.  Talvez essa transformação do diário gidiano seja tão nítida aos olhos de Miguel Torga, 

porque o autor francês começou a escrever seus escritos autobiográficos ainda num período de 

transição entre a tônica romântica e a perspectiva moderna. Quando Gide começou a registrar 

seus pensamentos e leituras em seus cadernos em 1887, ainda na adolescência, havia 

decorrido apenas cinco anos da publicação póstuma dos extratos do famoso Fragments d’un 

journal intime, de Amiel (1882). 

Certamente, as primeiras notas autobiográficas de Gide, inicialmente chamadas 

Cahiers d’André Walter, não possuíam o estatuto artístico que caracterizaria o Journal 

décadas mais tarde. Assim como os hypomnemata estudados por Foucault, os Cahiers 

abrigavam uma matéria bastante híbrida e serviam como uma espécie de recolha de escritos 

variados: comentários de leitura, projetos futuros, citações extraídas de livros, poesias etc. 

Dispostos de forma lacunar e sem a devida separação ou transição de um tema para outro, são 

visíveis nestas páginas os exageros sentimental e religioso que comprometem a qualidade 

artística do texto. 

As notas que a partir de 1889 viriam a integrar o Journal
89

 propriamente dito já 

possuíam certa concepção estilística. Nelas já nos deparamos com uma construção mais 

harmônica do parágrafo, concebido com sentido autônomo, mas perfeitamente encadeado 

dentro de uma unidade discursiva centrada no narrador, que aqui já é nomeado explicitamente 

como “André” ou “Monsieur Gide”
90

. Nesta obra acompanhamos os pormenores da 

construção da imagem intelectual e moral de um indivíduo que empreende todas as suas 

energias no aprimoramento estético-literário. Não por acaso, no transcurso desses anos de 
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formação intelectual, fica em evidência o diálogo do jovem com a cultura letrada e uma ideia 

retorna no texto como uma espécie de leitmotiv: “Il faut avoir tout lu”
91

, “Il faut tout 

connaître”
92

. 

E a cada página se adensa o volume de leituras do jovem André Gide. E, sobretudo, 

familiarizamo-nos, com os autores intimistas que o ocupam sucessivamente. Por prazer ou 

como medida de “higiene mental”, lê e comenta diários importantes como os dos irmãos 

Goncourt, de Stendhal, de Léon Bloy, de Delacroix, que lhe propiciariam um aprendizado 

consistente da literatura e da forma do diário. De certa maneira, esta dicção metalinguística 

perpassará toda a extensão da obra, na qual observamos que a narrativa de si está intimamente 

ligada à narrativa de seu percurso de leituras e da sua constituição como escritor. Tal é a 

importância dessa dimensão no texto que poucos anos antes de sua morte, Gide ainda 

registraria no Journal: “Je voudrais écrire, ne fût ce que par reconnaissance, l’éloge des 

oeuvres qui m’ont appris à me connaître, qui m’ont formé”
93

, como se ainda não tivesse  feito 

suficientemente nas centenas de páginas dos diários. 

Foi no início de 1889, segundo opinião de Daniel Moutote, “que Gide découvre sa 

maîtrese forme (...) celle d’une oeuvre de témoignage”
94

. A “forma mestra” mencionada, 

seria, precisamente, o Journal. Alain Girard faz avaliação semelhante, ao afirmar que “Toute 

son activité d’écrivain, toute sa vie d’homme et sa pensée pivotent en effet autour du 

Journal”
95

. Concebido inicialmente como texto privado, o Journal nasce com o peso e a 

responsabilidade de abrigar um segredo, ou talvez, um segredo que só existisse na medida em 

que o decoro e moralidade burgueses impedissem a menção nos círculos familiar e público de 

uma faceta do autor nunca refreada: a atração homoerótica por rapazes muito jovens. A 

intimidade censurada pelas convenções, pretexto comezinho da literatura autobiográfica, seria 

o ponto de partida, mas não o componente mais significativo da diarística gidiana. Tal qual 
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acontecera a Montaigne durante a redação d’Os ensaios, a elaboração de uma escritura de si 

interferiria profundamente na economia global da obra. Os primeiros anos de registros 

privilegiam a representação de um eu ensimesmado, autorreflexivo, às voltas com as 

temáticas específicas que o ocupavam no período (a formação intelectual, a inquietação 

religiosa, o despertar da sexualidade, as primeiras tentativas como escritor); no entanto, 

configura-se, paralelamente, um espaço de discussão permanente sobre o sentido ético e 

estético de manter um diário. Há uma forte tensão que perpassa as páginas introdutórias uma 

vez que o narrador procura conciliar a ideia de um texto autenticamente autobiográfico com o 

seu projeto de escrever uma obra literária que perdure. 

As entradas a partir de 1890 dão notícia desta sondagem profunda sobre o ofício de 

escritor e de escritor intimista. A vontade de compor uma imagem de si que sirva como um 

testamento durável é mencionada num extrato de 3 de janeiro de 1892: 

La vie d’un homme est son image. A l’heure de mourir, nous nous refléterons dans 

le passé, et, penchés sur le miroir de nos actes, nos âmes reconnaîtront ce que nous 

sommes. Toute notre vie s’emploie à tracer de nous-mêmes un ineffaçable portrait
96

. 

Significativa na passagem, de ressonâncias montaignianas, é a expressão “ineffaçable 

portrait” (indelével retrato), que ilustra com precisão o procedimento-síntese da poética 

gidiana: a construção de um jogo textual global no qual o conjunto de sua obra estaria a 

serviço da composição de uma imagem de si. A expressão destacada revela uma dimensão 

importante do pensamento gidiano, pois diante da impossibilidade de se representar o ser em 

carne e osso, enxerga o texto como o meio mais legítimo de apreendê-lo em sua 

singularidade. E será justamente nessa imagem projetada no texto, por meio desse movimento 

especular, que cada um se reconhecerá (ou não) no final da vida. 

A definição gidiana concede um papel relevante à enunciação na medida em que esta 

subjetividade só se constrói à medida que se escreve. Por meio da construção de sua imagem 

na extensão da obra, a qual Lejeune chamaria de construção de um “espaço autobiográfico”, o 

autor se distanciaria das concepções essencialistas do ser para projetar uma imagem que só se 

fixa por meio da práxis da escrita. Segundo Philippe Lejeune, “Tout se passe comme s’il 

                                                 
96

 GIDE, André. Journal (1889-1939), cit., p. 29. Em tradução livre: A vida de um homem é sua imagem. Na 

hora de nossa morte, nós nos refletiremos no passado, e, inclinados sobre o espelho dos nossos atos, nossas 

almas reconhecerão aquilo que somos. Empreguemos toda nossa vida a traçar de nós mesmos um retrato 

indelével. 



73 

 

n’avait pas à écrire qui Il est, mais à l’être en écrivant. L’image de soi n’a rien à voir avec un 

contenu d’énoncé, c’est un effet d’énonciation”
97

. 

Contudo, tal “efeito de enunciação”, aludido pelo teórico, não tem por objetivo 

meramente incorporar o plano da experiência ao da representação de modo que o segundo 

submeta passivamente o primeiro às suas intenções. Esses dois polos coexistem na obra em 

permanente tensão. De certa maneira, nas páginas do Journal há uma permanente 

dramatização dos riscos à espreita do retratista que quer pintar a si mesmo; a dificuldade de 

configurar essa imagem de si é componente constante na retórica do livro e provoca, na maior 

parte das vezes, atrito entre os planos do enunciado e da enunciação. Nesse sentido, o leitor é 

informado de que o maior risco que corre o narrador-retratista é de falta de coragem moral 

que frequentemente parece comprometer o curso da escrita. É justamente essa ameaça que 

atormenta o narrador em 10 de julho de 1891, quando anota: “Je recommence à écrire. C’est 

par lâcheté morale que je me suis interrompu. Je devrais, par hygiène, me forcer à écrire ici 

chaque jour quelques lignes”
98

; temor repetido décadas mais tarde, em 15 de fevereiro de 

1943: “Je m’astreins à écrire chaque jour quelques lignes dans ce carnet, par exercise 

spirituel...”
99

. 

A tentação de interromper o diário assombra o narrador em momentos em que se 

considera carente da disposição moral necessária ao exercício diarístico, em que se sente 

ameaçado pelo risco da autocomplacência.  É o que assinala Eric Marty sobre o texto gidiano: 

“Puisque tenir un journal signifie qu’on renonce aux complaissances de la représentation, du 

fait que l’ecriture journalière interdit toute synthèse de soi, on le tient au profit d’un outre 

projet, celui d’obtenir une présence à soi”
100

. 
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Na busca por este estado de presença para si (“présence à soi”), o narrador realiza um 

contínuo esforço para tornar-se consciente de si por meio da escrita cotidiana. Mas não é só a 

constância das anotações fator importante para alcançar tal disposição. Fundamental é a 

maneira como se dá essa aproximação do eu, pois se a narrativa literária pede a representação 

sintética e engendrada de si, eliminando os vazios e pontos de incoerência, o estado de 

“présence” tem por finalidade justamente captar as emoções em estado bruto, ainda não 

moldadas pelo discurso narrativo.  

Tal modalidade de escritura pressupõe uma disposição interna bem como condições 

práticas adequadas. Por isso, a fim de melhor reproduzir suas emoções, Gide levava consigo 

nas muitas viagens, visitas a museus, cafés e jardins, um de seus pequenos cadernos de notas. 

É nele que procura captar com certa rapidez e calor os eventos do dia, produzindo uma 

impressão imediatista. Esse exercício tinha por finalidade aproximar o tempo da vivência 

àquele da escritura a fim de evitar, numa elaboração posterior, a representação complacente e 

parcial de si. Nesse sentido, o leitor atento acompanha as tentativas do narrador do Journal de 

manter a disposição para a escrita rápida. Quando a disposição e o interesse por si mesmo 

arrefecem, são contínuas as entradas que assinalam o tour de force deste consigo mesmo. É o 

que vemos na nota a seguir em que se compara a Stendhal, o diarista que, na opinião de Gide, 

teria melhor praticado a escrita espontânea: “[10 janvier 1902] Le besoin d’écrire de 

Stendhal... Le besoin qui me fait écrire ces notes n’a rien de spontané, d’irrésistible. Je n’ai 

jamais pris de plaisir à ecrire vite. C’est pourquoi je veux m’y forcer”
101

. Ou seja, o 

procedimento da escrita rápida, que no ilustre conterrâneo parecia tão natural, só lhe era 

possível por meio de inegável esforço. 

Os primeiros anos de registros revelam ainda a formação de um conceito estético 

importante na obra gidiana e que possui intrínseca relação com o estado de presença. Ao lado 

do romance de experiência pessoal, da narrativa em mise-en-abyme, o princípio da 

“sinceridade artística” será fundamental para o projeto literário do autor. Como aludimos 

anteriormente, esse conceito possui ressonâncias de época, mas nos parece que nenhum outro 

escritor europeu se ocupou dele com tamanha insistência quanto Gide. No início do Journal, a 

discussão acerca da sinceridade comparece com bastante frequência. Vejamo-la em uma das 

primeiras entradas: 
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[31 décembre 1891] La chose la plus difficile, quand on a commencé d’écrire, c’est 

d’être sincère. Il faudra remuer cette idée et définir ce qu’est la sincerité artistique 

(...) La crainte de ne pas être sincère me tourmente depuis plusieurs mois et 

m’empêche d’écrire. Être parfeitement sincère...
102

.  

Como sugere o narrador, remoer o conceito de sinceridade artística será a tônica dos 

questionamentos presentes em boa parte do Journal.  A reflexão tem como intenção pensar a 

posição do autor não só em relação àquele texto específico, o journal intime, mas também ao 

conjunto da obra literária em gestação. Analisando de um ponto de vista contemporâneo, 

evidencia-se o caráter datado da ênfase concedida à sinceridade artística, ainda que 

consideremos a juventude do autor à época. Existe, contudo, uma relação de contiguidade, 

que merece ser explorada, entre a ideia de tornar-se presente a si mesmo, supramencionada, e 

a noção de sinceridade. O diário, para Gide, tinha por objetivo configurar uma imagem 

autêntica do narrador sobre si, por isso, quanto mais próxima do vivido fosse a “exposição” 

mais viva ela se tornaria. Por outro lado, a demora em registrar as impressões do dia, o 

afastamento do estado de “presénce”, provocaria uma fissura no discurso confessional na 

medida em que ele ficaria sujeito às mesmas contingências da representação literária. Para 

falar mais uma vez com Eric Marty, o diarista elaboraria uma visão sintética e simplificada do 

eu, consequentemente mais literária, que eliminaria a pretensão à sinceridade. Por esse 

caminho, segue a reflexão de Gide no trecho a seguir: 

[3 juin 1893] Inutile d’écrire son journal chaque jour, chaque année; ce qui importe, 

c’est qu’à telle période de vie, il soit très serré et scrupuleux. Si j’ai cessé, pendant 

longtemps, de l’écrire, c’est parce que mes émotions devenaient trop compliquées; 

cela m’aurait pris trop de temps de les écrire; le travail d’une simplification 

nécessaire les faisait alors moins sincères; c’était déjà une mise au point littéraire; 

quelque chose que ne doit point être le journal
103

. 

Como lemos na passagem, o autor se angustia com a possibilidade de falsear a 

experiência, reduzindo conteúdos complexos de sua subjetividade a uma necessária 

simplificação estética. Nesses momentos é preferível silenciar a romper com o código 

particular sob o qual concebe o texto: aquele de transpor escrupulosamente suas emoções para 
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o diário. Talvez venha a propósito desse aspecto no diário a enigmática frase de Gide, citada 

por Roland Barthes, que diz: “a incoerência é preferível à ordem que deforma”
104

. 

Progressivamente, porém, novas dúvidas perturbarão a poética de sinceridade 

idealizada por André Gide. Tal como ocorrerá a Miguel Torga, durante a redação do Diário, o 

narrador do Journal se confronta com a impossibilidade de “ser perfeitamente sincero”, como 

pretendera inicialmente, pois a carreira literária lhe apresentava, paralelamente, novas 

exigências concernentes à sua obra. Nesse sentido, em certa passagem registra que: “Le désir 

de bien écrire ces pages de journal leur ôte tout mérite même de sincérité”
105

. O desejo de 

escrever bem, cada vez mais importante, mostra-se incompatível com a premissa anterior, que 

exigia que registrasse suas emoções da forma mais direta e imediata possível, rejeitando as 

elipses e metáforas, que contribuem para falsear a experiência. 

Daí que nos deparamos por diversas vezes com a oscilação do narrador entre a 

escritura diarística e a literária: “[Munich 12 mai 1892]. Je m’intéresse de moins en moins à 

moi-même, et de plus en plus à mon oeuvre et à mes pensées”
106

; ainda que, no mais das 

vezes, o Journal possa ser visto como uma espécie de preparo ou de ateliê para a produção 

literária: “Il me faut, par tous les moyens, lutter contre la dislocation et l’éparpillement de la 

pensée. C’est aussi pour cela que je me suis réattelé à ce journal; sans grand plaisir, mais 

comme moyen d’entraînement au travail”
107

. 

Diante do impasse entre a escritura literária e a confessional, Gide introduz no Journal 

um conceito peculiar, ao qual chamaria “sinceridade revertida do artista” (“sincerité renversée 

de l’artiste”), e que definirá da seguinte maneira: 

[3 janvier 1892]. Il [o artista] doit, non pas raconter sa vie telle qu’il l’a vécue, mais 

la vivre telle qu’il la racontera. Autrement dit: que le portrait de lui, que sera sa vie, 
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s’identifie au portrait idéal qu’il souhaite; et, plus simplement; qu’il soit tel qu’il se 

veut
108

.  

O conceito indica uma intenção, de certa maneira, oposta àquela da autobiografia ou 

das memórias convencionais. Nestes gêneros confessionais, o escritor busca, na maturidade 

ou no final da vida, encontrar uma unidade para sua história pessoal a fim de transformá-la em 

um texto dotado de exemplaridade. Esse sentido só pode ser, na autobiografia, artificialmente 

construído uma vez que a psicologia do narrador, a deslocação temporal, as convenções do 

gênero tratam de selecionar e recriar os eventos do passado de forma a torná-los 

compreensíveis ao olhar do leitor. 

O foco da “sinceridade revertida” gidiana não se localiza no leitor, mas sim no 

percurso do narrador, na autenticidade deste para consigo mesmo. Nesse sentido, o Gide 

juvenil afirmaria: “Ne pas soucier de paraître. Être, seul est important”
109

, como se afirmasse 

que a obra ficaria como testamento após a morte do eu empírico, portanto, o efeito de 

coerência entre a experiência e o retrato dependeria da disposição do artista em imprimir um 

sentido à sua vida próximo àquele que representaria no conjunto de seus textos. Nesse 

sentido, talvez possa ser dito sobre Gide as mesmas palavras que Starobinski atribui ao texto 

de Rousseau, no qual “[a autenticidade] não exige que a palavra reproduza uma realidade 

prévia, mas que produza sua verdade”
110

. 

Com o passar do tempo, contudo, as intenções apresentadas pelo narrador são 

continuamente postas à prova. O olhar atento revela que a narrativa do Journal se constrói de 

maneira a anunciar continuamente a dificuldade em manter as promessas anteriores e em 

preservar o interesse do narrador por seu objeto de estudo, no caso, si mesmo: “L’effort que 

j’y faisais pour m’interésser à moi-meme a échoué”, anota Gide em 1942
111

. A frase não deixa 

de ter uma nuance irônica porque anuncia o “fracasso” da disposição confessional mais de 50 

anos após o início do Journal. Certamente, não há projeto malsucedido em literatura que 

tenha durado tanto tempo, embora, por essa altura, nem o próprio Gide reconhecesse nesse 
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diário escrito durante a guerra e recém-publicado as mesmas intenções e inquietações que 

deram origem à escritura do Journal inicial. 

2.5.1. O traço do Journal nos traços do Diário 

No Diário III, o narrador lamenta, a certa altura, a falta de preservação e “expansão”, 

em Portugal, do “capital” literário de uma geração de escritores pelas sucessoras. Tal situação 

lhe provocaria a impressão de que “cada escritor, cada artista, aqui, começa sempre do novo”. 

Após expor a crítica, faz, contudo, uma ressalva: “Também não queria um imbricamento tão 

apertado como existe em certas terras, onde se está a ler Gide e a entender Montaigne”
112

. 

Talvez a censura sirva também, por analogia, à estrutura deste capítulo, em que lemos 

Montaigne, Pessoa e Gide para compreender melhor o intimismo torguiano. Todavia, no caso 

de Miguel Torga, apostaremos na hipótese de que o autor português soube receber e expandir 

o capital que recebera desta ínclita tradição europeia. 

O Diário tem início sob a sedução dos textos franceses. Não por acaso, certos ritos que 

marcam o texto de Montaigne e de Gide estão presentes na obra portuguesa, como a intenção 

de mostrar-se por inteiro e compor um retrato de si: 

Coimbra, 20 de Maio de 1947 – Quando conseguirei eu tirar de uma vez a 

minha máscara? Ser eu, plenamente? Eu, um homem bom, simples e sociável (...) 

Permaneci na minha pureza natural, cidadão livre do mundo e português. Mas não 

há dúvida de que, para a maioria, me cerquei de arame farpado. É inegável que 

fechei muitas portas a quem talvez as devesse abrir, mesmo se quando tentei fazê-lo 

me entrou por elas um vendaval. Mas só devagar fui aprendendo que a alma não se 

defende com paliçadas à volta. A alma defende-se abrindo-se de par em par à vista 

de toda a gente. Mal compreendi isto, comecei a lutar comigo (...) Chegarei ao fim? 

Conseguirei dar aos outros um retrato fiel e sincero da minha verdadeira pessoa 

humana?
113

 

Na passagem citada o narrador manifesta o desejo de fazer-se transparente. Mas a 

quem se dirige exatamente? Seria aos seus contemporâneos? Seria ao leitor implícito? Ou 

talvez a um leitor futuro? Essas interpretações são possíveis, como discutiremos mais à frente, 

assim como é bastante provável enxergarmos nessa fala do narrador a presença de um topói 

conhecido da literatura confessional: a vontade do eu que se confessa de se mostrar para o 

mundo. A ação ritualizada é percebida no tom da passagem, que tem algo de artificial, pois o 

narrador parece descrever seus sentimentos a partir de uma idealidade na qual gostaria de se 
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reconhecer: “Ser eu, plenamente, Eu, um homem bom, simples e sociável”. Tônica dominante 

também em “Ode”, poema que fecha o terceiro Diário, no qual o eu poético se vê: “nu e 

singelo! /Areia branca e o meu corpo em cima / Um puro homem, natural e belo / De carne 

que não peca e que não rima”
114

. 

Nessas, como em outras entradas do Diário, configura-se a ideia de certa positividade 

e solidez do eu, confrontado com a instabilidade e negatividade do mundo. Se o narrador, 

sobretudo aquele narrador maduro, a partir dos anos de 1950, matizará tais convicções, sendo 

que em certas situações chegará perto de contradizê-las, o leitor do Diário, no início da obra, 

é levado a aceitar a descrição que o narrador oferece de si, pois não são muitos os momentos 

em que tem acesso à intimidade do narrador, que é, em geral, bastante discreto e reticente em 

relação às suas emoções, o que dificulta a construção de um ponto de vista exterior àquele que 

tem de si mesmo. 

O tom retórico da passagem citada anteriormente revela uma diferença significativa 

entre a perspectiva do Diário e a do Journal, que poderíamos definir da seguinte maneira: Na 

obra gidiana, há um tom de solilóquio permanente. A afirmação e a construção da 

interioridade se realizam, no mais das vezes, por meio da interlocução do narrador consigo 

mesmo e com a cultura letrada de seu tempo, personificada nos livros que lê. Por mais bem 

escritas que pareçam certas páginas dos primeiros diários, não nos parece que tenham sido 

redigidas para um leitor específico (embora Gide lesse certas páginas escolhidas a um grupo 

seleto de amigos), pois afirmava, ao menos no início da obra, que concebia o Journal 

fundamentalmente como registro de sua evolução – moral e de ideias – e testamento futuro de 

sua construção como artista. 

Devido à manifesta vontade de projetar uma imagem de si para si, não demonstra 

muita preocupação, no âmbito do texto, em parecer coerente aos olhos dos outros, com a 

possível exceção da figura da esposa. Nesse sentido, a narrativa não delineia nitidamente a 

instância do leitor, tampouco há espaço para a projeção de outra subjetividade que não seja a 

do narrador/personagem. 

Como já apontou Eric Marty, o outrem no Journal não existe em sentido pleno. O que 

existe no texto é apenas uma lista de nomes de pessoas que preenchem os dias de registro, 
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surgindo e ausentando-se da narrativa sem nunca se fixarem de verdade
115

. Evidentemente, na 

obra são citados muitos nomes conhecidos do leitor, do grande amigo Paul Valéry ao jovem 

filósofo Sartre, por exemplo, mas são relativamente poucas as circunstâncias em que essas 

figuras são postas em interlocução com o narrador, e quando o são, surgem antes a pretexto de 

algum assunto de menor importância do que representam uma voz de alteridade na narrativa. 

O foco narrativo centrado na persona do narrador, André Gide, evidencia sua posição em 

relação ao mundo. A escrita do Journal amplifica a imagem de escritor ensimesmado em 

prejuízo da imagem enquanto homem social. O estado capsular do escritor é perceptível, por 

exemplo, nas longas páginas que dedica a esboçar ideias para suas obras literárias, e nas 

poucas e lacônicas linhas nas quais registra a doença e a morte de alguém próximo. 

Torga incorporará, tematicamente, ao seu diário, muitas questões discutidas pelo Gide 

juvenil, como a defesa da poética da sinceridade, do estado de “presença para si”, da 

construção de um espaço literário autobiográfico, da vinculação entre sua vida e obra 

(expressa lapidarmente na frase dística torguiana “A minha verdadeira imagem está nos livros 

que escrevi”) e, ainda, na atitude de radical questionamento espiritual. Leitor e admirador, 

contudo, do Journal “maduro”, redigido entre os anos de 1930 e 1940, é nele que Torga 

buscará respostas para alguns impasses formais da escrita diarística. 

Como vimos na citação que abre este tópico, para Miguel Torga a herança romântica 

precisava ser repensada. Na reflexão que realiza, o autor parece progressivamente desvincular 

a questão da sinceridade do estado de “presença para si”, que considerava o artifício da escrita 

rápida e espontânea de fundamental importância para apreensão de uma imagem mais nítida e 

fiel do eu. Miguel Torga, por sua vez, argumenta que é preciso alcançar, no exercício 

diarístico, um doseamento “quase terapêutico do íntimo e do público”. Essa ideia comparece 

no texto a partir da noção de “pudor”, frequentemente mencionada no Diário, que serviria 

para conter o derramamento emocional do artista. Assim, o narrador aceita que possam 

existir, no diário moderno, silêncios, espaços em branco, e, até mesmo, uma representação 

“sintética” do eu, pois a forma não deve mais ser vista, necessariamente, à maneira romântica, 

como um solilóquio e “um perpétuo mea culpa”
116

. 
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A ideia de síntese de si deriva da percepção de uma nova instância na enunciação 

diarística. Desde suas primeiras páginas, o Diário traz uma consciência nítida e dramática do 

outro. Mesmo sendo um texto de cunho intimista, tenta resistir à fixação narcísica por meio da 

abertura progressiva para o mundo social, dimensão, talvez, mais significativa da diarística 

torguiana. Na entrada do dia 20 de maio de 1947, já citada parcialmente
117

, é visível a 

percepção dessa alteridade a partir do desejo do narrador de mostrar-se verdadeiro diante do 

outro. A imagem de um artista de circo deformado será o elemento que desencadeia uma 

aguda reflexão do narrador sobre si, conforme vemos na citação abaixo: 

Coimbra, 20 de maio de 1947 – (...) O que isto tem custado! De defesa em 

defesa, de traumatismo em traumatismo, fiquei como a orelha de um atleta de circo, 

que observei um dia, dura, encarquilhada e disforme. 

- Como arranjou o senhor isto? – perguntei. 

- Foi o meu irmão. Um dos nossos números é um salto mortal, em que ele tem que 

cair de pé sobre os meus ombros. E nunca aquele demónio conseguiu deixar de me 

roçar com o sapato deste lado. E fiquei assim... 

Tal e qual como eu. Tanta pancada levei, tanto pé me pisou a pele, que me fiz tojo 

arnal. E ninguém que me conhece suspeita sequer do outro que está por trás de 

mim...
118

. 

Na passagem, o artista circense por um instante sai do seu anonimato para ser 

introduzido na narrativa. A relação metonímica entre a cicatriz física do acrobata e as feridas 

internas do narrador é o móbil que revela a incapacidade do último em se comunicar com o 

mundo, embora assim o deseje. O encontro e a identificação entre essas duas pessoas díspares 

se realizam no texto por meio da comparação que os aproxima, tal e qual como eu, nas 

palavras do narrador. A ferida do outro não é menor, nem maior que a sua. Apenas tal e qual. 

A vontade de convívio com o outro se apresenta também no trecho abaixo, anotado em 

Vila Nova, cidade próxima a Coimbra, onde o narrador passou os primeiros anos de médico 

recém-formado: 

Vila Nova, 1 de Novembro de 1935 – Depois de dias como o de hoje tenho a 

sensação do vazio absoluto. Os amigos têm que fazer, os doentes têm que morrer, os 

livros parecem múmias, e a noite nem sequer traz sono. Louvados sejam o barulho e 

as facadas da Central!
119
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O leitor do diário jamais ficaria sabendo ao certo o que se passou naquele dia; ou, 

talvez, nada em particular tenha acontecido e a melancolia que domina o narrador seja 

resultado apenas do acúmulo de dias solitários. O evento fica em segundo plano na narrativa 

quando a intenção principal é comunicar seu estado de espírito cinzento, precipitado pelo 

isolamento e apartamento do mundo naquela cidade provinciana.  O convívio que poderia 

oferecer algum conforto – o dos amigos – não está ao alcance. Os pacientes, em sua orgânica 

e natural condição, chegam às vistas do médico às portas da morte. Os livros, fiéis 

companheiros das noites insones, não substituem nesse dia a presença humana. 

O Diário continuamente tratará da incomunicabilidade humana por meio da 

representação da angústia do poeta, que se vê como natural porta-voz de uma mensagem, mas 

que, muitas vezes, não consegue sequer alcançar o outro. Como salvar a si, como salvar a 

poesia desse processo de alienação? De certa maneira, a demanda humanista, no Diário, gera 

uma resistência a qualquer processo de individuação que não leve também em consideração a 

imersão histórica e social do sujeito que se escreve no mundo. 

Nesse sentido, Miguel Torga, no início dos anos de 1930, já percebia a camisa de força 

que seriam para sua obra certos preceitos da estética presencista, que pediam que o conteúdo 

social na literatura fosse minimizado em proveito de uma intensa subjetivação. Um problema 

de forma e de fundo, como diria posteriormente. Como vimos no capítulo anterior, o autor 

não conseguiu refratar tal dimensão histórica em sua obra. Nos anos subsequentes tentaria 

realizar ainda outro ajustamento: o tom de “grelha em fogo” que marcara sua poesia inicial 

deveria passar por uma “depuração estética profunda”. Em se tratando dos seus escritos 

confessionais, não procedeu de modo diferente. 

O páthos sentimental que prejudicou sua poesia será igualmente objeto de revisão e 

modalização na elaboração do Diário. A enorme resistência que o autor manifesta, no 

decorrer da obra, em sucumbir à mera exposição confessional tem a ver com a percepção de 

que o intimismo romântico, se por um lado, é uma boa solução individual em casos 

patológicos de introspecção e narcisismo, por outro, não presta favor à arte. Nesse sentido, 

por meio de sucessivas intervenções no texto, procura modalizar o discurso a fim de tornar a 

escrita do diário mais próxima da escrita literária. Nesse sentido, veremos que a representação 

sintética de si, o elemento que no diário de Gide significa perda de autenticidade; no Diário, 

de Miguel Torga tornar-se-á um dos fundamentos de construção do texto. 
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Curiosamente, o Journal, de Gide, do ano de 1940 reflete sobre o desgaste que certas 

páginas da obra sofreram com a passagem do tempo, o aspecto anacrônico e datado do texto é 

bastante incômodo ao narrador. Com uma preocupação similar, Torga não buscaria reproduzir 

em sua obra o artifício gidiano da escrita rápida. Embora levasse o caderno de notas em 

situações propícias ao registro, como passeios pelo campo, viagens ao estrangeiro, férias em 

estâncias termais, procurava preservar, desses momentos, antes imagens duradoras do que 

emoções transitórias. 

Preferia transpor para o Diário antes indícios da memória durável de seu tempo do que 

impressões momentâneas e fugidias de si. O gosto por escrever obituários de pessoas 

representativas da cultura e história de sua época deriva dessa compreensão. Da mesma 

forma, por meio de imagens icônicas, descrições de túmulos, estátuas e bustos, buscará 

capturar uma figuração do passado: 

Coimbra, 12 de dezembro de 1942 – Chuva. Bátegas de água que parecem 

cargas de cavalaria. Quem se arrisca a pôr o pé fora da porta, atravessa a rua com a 

velocidade dos relâmpagos. Do lado de dentro das casas, dos automóveis e dos 

eléctricos, a humanidade separa-se da natureza por vidraças... Heróico, sereno, 

plantado no jardim como um arbusto flexível mas persistente, o busto de António 

Nobre. E a penosa visão do poeta imortalizado, deu-me para pensar... na desgraça 

das estátuas. (...) Ainda hoje me arrepio, só de pensar a visita que fiz, num dia 

remoto de inverno, a um Camilo monumentalizado no Porto. Debaixo dum céu 

negro e pesado, a escorrer água e solidão, a sua máscara de azebre era a imagem 

dum condenado a penas eternas. (...) Ah, eu sou pelas consagrações! Qual é o pobre 

escriba que o não é... Mas que trágico destino ficar numa praça a apanhar vento e 

chuva até a consumação dos séculos! Era bom estar ali, era. Havia de ser, porém, 

acompanhado duma saudade verdadeira. Duma lembrança quente, perene, constante, 

que fosse como uma seiva a correr entre a vida e a morte
120

. 

O tom solene ao falar dos bustos denota a fixação do poeta pela memória imagética, 

inclusive sua própria imagem, reproduzida nos inúmeros retratos para os quais posou e nos 

autorretratos que desenhou. Segundo sugere o narrador, no trecho acima, a lembrança do 

artista só seria válida se estivesse profundamente inscrita na memória social de seu tempo. Por 

outro lado, como é possível realizar tal inscrição, como é possível tal comunhão profunda 

entre o poeta e seu tempo? A metáfora da passagem parece elucidar de alguma maneira esta 

questão. Num contexto em que a humanidade cada vez mais se separa do mundo por vidraças, 

que podem ser o conformismo e o individualismo, cabe ao poeta (e à poesia) romper estes 

limites internos, alçar à exterioridade por meio de uma linguagem substancial que torne 

visível o “deserto árido” em que os homens vivem. 
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Assim como as estátuas em bronze, a obra que quiser comunicar deve ser feita por 

meio de uma estética de forjadura, escrita e reescrita na “oficina” do artista a fim de realizar 

na plasticidade do texto um ideal de escritura incorruptível pelo tempo. Tal cuidado com a 

linguagem, progressivamente, irá distanciar o Diário da intenção de mero registro automático 

e pessoal dos dias e da definição clássica de gênero de “menor elaboração estética”. 

Para chegar a tal entendimento, Miguel Torga precisou ler criticamente a lição de 

André Gide. Renunciou à tentação da escrita rápida para plasmar, paradoxalmente, uma 

escritura lapidar, em que cada frase ou parágrafo foi escrito com o mesmo cuidado de um 

verso. Consciente de que escrevia para ser lido, Torga desviou parte da atenção de si para 

focalizar a vida circundante com a consciência dramática de quem procura em sua experiência 

de vida, uma experiência comum. Deteve o impulso de meramente narrar suas misérias 

cotidianas, para torná-las consequência de uma angústia maior: a do ser humano imerso no 

tempo. Nesse sentido, até mesmo o teor de maceração que aparece no Diário, um componente 

intensamente presente também no Journal gidiano, não caiu no equívoco de afirmar que as 

dores individuais do narrador resumiam “todas as dores possíveis”. 

No longo obituário que escreveu por ocasião da morte de André Gide, Miguel Torga 

pôde refletir demoradamente sobre a influência do intimista francês sobre os autores de sua 

geração: 

Coimbra, 19 de Fevereiro de 1951 – Morreu André Gide. Em paz com sua 

fisiologia e confortado com o prémio Nobel, disse adeus a este mundo e foi 

experimentar as nourritures celestes (...) Oitenta e quatro anos que são o retrato 

intelectual e moral duma época. Nas literaturas actuais outras criações haverá mais 

ricas que a suas – quer pela substância, quer pela invenção. Nenhuma mais 

significativa. Obra falhada, impotente, sem gênio, produziu-a uma cultura que talvez 

esteja no fim, esgotada de tanto exigir do entendimento, depois de verificar que se 

lhe cansara a imaginação. Mas por isso mesmo, por testemunhar esse beco sem saída 

consciente e trágico, poucos terão tido mais leitores devotados e desesperados. A 

essa obra corrosiva e catártica, juntou André Gide a aventura de uma existência 

humana que, não sendo exemplar, foi um exemplo invasor. E eis como num só 

homem se estampou a verónica ética e mental de meio século
121

. 

Embora o narrador do Diário se mostre fascinado pela forma como Gide moldara sua 

existência, defendendo uma postura individualista assentada firmemente em sua prerrogativa 

de artista, é justamente a ausência, em uma personalidade de tal envergadura, de uma 

consciência histórica mais aguda, o motivo de maior censura em sua polêmica trajetória como 

escritor. Como explicitamente revela o trecho a seguir: 
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Coimbra, 19 de Fevereiro de 1951 – (...) Falso moedeiro da moral, não se 

encontra nos seus livros a autenticidade dum oiro de lei cunhado com o ferro em 

brasa do desespero lancinante. Não. As efígies são mutiladas conforme as 

necessidades do autor. E o futuro não deixará de pedir-lhe contas disso. Uma 

impiedosa luz rasante decidirá em última análise se tudo nele foi fatalidade ou 

apenas conveniência. Desfibrado o problema de sua decantada sinceridade, 

confrontado o journal com outros diários alheios guardados ainda nas gavetas, 

ouvidos os testemunhos indiscretos até agora temerosos da reacção do Mestre, um 

Gide menos intangível surgirá certamente diante de nós. A mudez da própria esposa 

o há-de-acusar do túmulo. E aquilo que em qualquer artista não teria importância, 

por ser motivo de seu foro particular, em Gide pesará muito na balança do juízo 

final, justamente porque a matéria do que escreveu é em grande parte 

aproveitamento literário de sua vida privada. O uso que fez de certas intimidades só 

lhe poderia ser perdoado em nome de uma catarse de confissão. Tudo depende da 

verdade dos factos contados pelo pecador... (...) 

Por isso o seu nome ficará na história do nosso tempo como um semáforo, de luz 

vermelha permanentemente acesa. Ao mesmo tempo tentação contínua e contínuo 

sinal de perigo
122

. 

Por certo, um dos diários que tentariam compor para a posteridade uma imagem de um 

homem e obra tão controversos foi o de Miguel Torga. A ocasião da morte do escritor francês 

serviu para que pudesse, por fim, emitir um juízo moral mais complexo do que fizera até 

então, no Diário, em reflexões estritamente literárias. Contudo, nem mesmo a morte pôde 

favorecer uma síntese adequada à figura, meio que cabotina, do grande esteta francês. 
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CAPÍTULO III. A FORMA CONFESSIONAL NOS DIÁRIOS 
 

Auto-retrato 

 
É por detrás do espelho que me vejo, 
Numa espécie de quadro em negativo. 

Sinais fundos e certos de que vivo, 
Mas sem a nitidez que todos me atribuem 

Desde o começo. 
Baça inquietação, ambígua semelhança 
Com aquele velho, jovem ou criança 

Que pareço. 

(Torga) 



87 

 

3.1. Diário íntimo 

A experiência fundamental para que Miguel Torga pudesse se definir, no decorrer da 

década de 1930, pela aplicação literária à forma intimista foi a de leitor. Desde o princípio dos 

registros no Diário, em 3 de janeiro de 1932, o autor demonstra um grande interesse pelo 

gênero confessional. O caminho traçado passa necessariamente pela leitura de inúmeras obras 

(biografias, memórias, autobiografias, diários e cartas, as últimas, aparentemente, com mais 

intensidade). Lidas na língua original (ou, em tradução francesa, caso das obras da Europa 

oriental), cada novo volume provoca uma reflexão, comentário, paráfrase ou citação literal no 

seu diário. 

A familiaridade com essas modalidades textuais permitiu que o autor dispensasse, nos 

três primeiros volumes do Diário, um cuidado similar àquele que dedicou ao restante de seus 

livros poéticos e ficcionais do período. Tal atenção com o estilo é inusitada se tivermos em 

mente que boa parte, se não a grande maioria dos diaristas até então, não dera especial 

importância à composição dessas notas, tratando-as antes como exercício de reflexão pessoal 

do que como texto de importância literária. Em se tratando destes autores, a transformação do 

diário pessoal em livro só foi possível com o tempo e se deveu mais à iniciativa de algum 

editor ou compilador do material do que a um projeto concebido e levado a cabo pelo próprio 

autor das notas. 

De certa maneira, veremos que a concepção diarística de Miguel Torga difere da 

perspectiva de seus antecessores e, fundamentalmente, da avaliação feita pela crítica literária, 

que se concentrou, sobretudo, em marcar a natureza descuidada e displicente da forma, ou por 

assim dizer, o caráter disforme do diário. 

Nessa esteira se encontra, por exemplo, Béatrice Didier, que em seu detalhado 

trabalho, de viés mais sociológico, Le journal intime (1976), parece se apegar 

demasiadamente à tentação da valoração, ao comparar o diário à narrativa (récit) de modo a 

ressaltar o aspecto “em falta” do primeiro em relação ao segundo. Nesse sentido, a 

pesquisadora considera própria ao diário a “poética indefinida”, a carência da “lógica da 

narrativa” e a “ausência total” de estrutura
1
. Georges Gusdorf, em excelente ensaio sobre o 

assunto, “Le journal intime: dire ma verité” (1991), por sua vez, sob um ângulo não 

propriamente negativo, esclarece quais seriam essas “falhas” mais comuns na estrutura do 

                                                 
1
 DIDIER, Béatrice. Le journal intime. Paris: PUF, 1976, p. 140. 
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diário. Segundo o autor, ao contrário da autobiografia, cuja forma tem como objetivo 

encontrar uma totalidade, unidade e exemplaridade narrativa, o diário íntimo se compõe, 

sobretudo, pela matéria efêmera e perecível dos dias, recolhida de maneira indolente em 

fragmentos sem ligação entre si, uma vez que: “Le journal ne s'occupe pas de la somme, mais 

plutôt du reste, des restes éparpilles sur le chemin des jours”
2
. 

A impressão do diário como texto cuja forma é negligenciada é parcialmente 

compartilhada por Phillippe Lejeune, para quem a prática do diário íntimo representa uma 

espécie de grau zero nas técnicas de construção do texto. Isso decorreria da carência de 

pesquisas formais e ao fato do escritor delegar ao tempo o cuidado de estruturar o texto. No 

entanto, o ensaísta vê alguns pontos positivos na ausência de preocupação estrutural, pois ela 

conferiria à forma maior autenticidade
3
.  Assim, do ponto de vista de um futuro leitor, haveria 

grande interesse pelo gênero, pois este estaria bem próximo de encontrar uma matéria 

inteiramente pessoal, sem as astúcias da mimese. 

Acompanhando o raciocínio de Lejeune, Clara Crabbé Rocha também considera 

positiva a noção do diário como forma “solta”, segundo sua reflexão o diário é um gênero em 

que “as repetições e as contradições, a ausência de ordenação discursiva não chocam o leitor, 

contribuindo antes para criar uma espécie de impressionismo literário, por vezes dotado de 

grande poder sugestivo”
4
. 

Ao destacar o poder “sugestivo” do diário, a crítica portuguesa, por seu turno, parece 

apontar para um efeito lúdico sobre o leitor próximo àquele alcançado pela narrativa 

imaginativa, em que o destinatário, em sua infinita boa vontade, é convidado para ajudar a 

compor o sentido do texto, para imprimir uma ordenação àquilo que se lhe apresenta, muitas 

vezes, de forma fragmentária, ambígua e dispersa. Cabe ao leitor de tal modalidade, portanto, 

fazer a ordenação necessária entre o conteúdo biográfico, do qual parte o texto, e a forma 

fragmentária que lhe serve como moldura.  

Tal perspectiva é mais contemporânea se considerarmos que os leitores dos séculos 

XX e XXI, ao contrário daqueles dos séculos XVIII e XIX, já se mostram familiarizados com 

                                                 
2
 GUSDORF, Georges. “Le journal: dire ma vérité”. In: Les écritures du moi (Lignes de vie I). Paris: Editions 

Odile Jacobs, 1991, p. 318. Em tradução livre: O diário não se ocupa do todo, mas antes dos restos dispersos nos 

transcursos dos dias. 

3
 LEJEUNE, Philippe. Le pacte autobiographique, cit., pp. 266-267. 

4
 ROCHA, Clara. O espaço autobiográfico em Miguel Torga. Coimbra: Almedina, 1977, p. 103. 
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o intenso processo de hibridização que atingiu os gêneros literários. Nesse sentido, na 

contemporaneidade, não causa mais estranheza o livre trânsito de um registro diarístico 

marcadamente confessional para outro em que a exposição biográfica é plasmada por um 

estilo mais literário. À luz do que se conhece atualmente sobre os fenômenos linguísticos e 

psicológicos, sabe-se que é uma possibilidade remota a existência de um diário íntimo isento 

de qualquer teor ficcional, assim como é improvável a existência de um diário puramente 

literário no qual a experiência pessoal não seja essencial para a constituição do texto. 

A leitura dos quatro teóricos citados nas páginas anteriores leva ao entendimento de 

que o maior atrativo dos diários para o leitor seria a espontaneidade, a matéria confessional e 

o valor documental desses escritos, assim, a construção estilística não constituiria um valor a 

priori. No processo de recepção da forma, sem dúvida, a importância histórico-documental 

tem sido posta em primeiro plano, sobretudo quando se pondera sobre a relevância (ou não) 

da publicação póstuma de algum diário. 

Entre nós, um caso bastante conhecido é o do escritor pré-modernista Lima Barreto, 

cujos Diário íntimo (1903-1921) e Diário do hospício (1919-1920) foram lidos pela crítica 

por várias décadas como simples documentos histórico-biográficos. Evidentemente, pelas 

lacunas, omissões, rabiscos por todo o texto, que só puderam ser parcialmente reconstituídos 

pelo editor da obra muitos anos após a morte do autor, fica visível que o autor não pensava 

neles como textos para publicação. Justamente por não os reconhecer na categoria de diário 

público, Lima se permitiu desabafos dolorosos sobre sua vivência pessoal e artística, que hoje 

parecem destoar de sua índole normalmente tímida. 

Outro texto revelador, nessa esteira, é o Diário (1910-1923), de Franz Kafka. Assim 

como o autor fluminense, Kafka relata ali o sentimento de deslocamento social que o 

perseguia, a falta de apoio da família e da sociedade aos projetos literários, a impossibilidade 

de se relacionar satisfatoriamente com as mulheres e longos períodos de internação em 

sanatórios, dos quais parecia voltar psicologicamente ainda mais fragilizado. O que torna tão 

interessantes os diários de Kafka e de Lima Barreto, a nosso ver, é que ambos, escritos na 

primeira e segunda década do século XX, podem ser lidos como dramáticas prefigurações da 

crise moral e ética que o mundo sofreria na terceira década. Nesses casos, o registro da 

experiência íntima e privada foi capaz de antecipar circunstâncias históricas que abalaram 

profundamente os alicerces da civilização ocidental. 
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Diferentemente dos diários do século XIX, que procuravam elaborar uma escritura 

essencialmente constitutiva de si, esses dois textos registram, fundamentalmente, por meio da 

subjetividade esfacelada de seus autores, o processo de dissolução do sujeito na modernidade, 

nas quais a tuberculose, de Kafka, e o alcoolismo, de Lima, são apenas as manifestações 

físicas visíveis de uma fissura mais profunda do eu com o mundo. 

Como seria possível narrar o desastre do nosso tempo? A forma extremamente 

precária dos diários de Lima Barreto e o circunlóquio sem fim do diário de Kafka dão a 

medida da dificuldade em narrar o colapso individual e coletivo que assomou à consciência 

dos escritores. Por isso, foi preciso que se passassem décadas após a morte de ambos, para 

que estes textos fossem objeto de publicação, análise e interpretação. 

Revelando os mesmos impasses, mas em um contexto diferente, veio a público, 

recentemente, o Diário (1947-1963), de Susan Sontag. A edição póstuma desse diário só foi 

possível por meio de um processo de seleção e montagem de notas extraídas de cerca de cem 

cadernos do espólio realizado pelo filho da ensaísta, que no prefácio à obra alerta: “(...) não é 

este o livro que ela teria feito – e isso supõe, em primeiro lugar, que ela teria resolvido 

publicar estes diários”
5
 [pois] “Estes diários são um caso em tudo distinto [dos ensaios]. 

Foram escritos só para ela mesma continuamente desde o início da adolescência até os seus 

últimos anos de vida...”
6
. 

Deixando de lado, por ora, as possíveis discussões que a noção de um texto 

exclusivamente para uso privado possa suscitar, salienta-se, nos casos citados, a mesma 

contingência: embora os textos de Lima e de Kafka guardem um intervalo de mais de 

cinquenta anos de escritura e publicação para o de Sontag, as três obras revelam a ausência de 

articulação que acompanha a definição clássica de diário íntimo, aludida no início desta seção, 

fornecendo de seus autores antes um registro biográfico, intelectual e histórico do que uma 

obra verdadeiramente literária. 

A referência a estes ilustres diaristas nos parece importante para a avaliação literária 

dos diários, pois, verificamos que ela não está condicionada necessariamente pelo momento 

histórico em que o texto foi escrito: antes que houvesse certa projeção literária da forma, caso 
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 RIEFF, David. “Prefácio”. In: SONTAG, Susan. Diários (1947-63). São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p. 

7. 
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 Id., Ibid., p. 8. 
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de Lima Barreto, ou depois dela, como o de Susan Sontag. A dimensão artística é 

determinada, sobretudo, pela intencionalidade e tratamento que o diarista dá ao texto. Nesse 

caso, durante a elaboração de um diário, pode existir a preocupação do autor em estruturá-lo, 

pensá-lo e reescrevê-lo diversas vezes, como frequentemente acontece com um poema ou com 

um conto, ou, caso inverso, o escritor pode concebê-lo de forma modesta como texto 

destinado a si mesmo e ao “silêncio da gaveta”. 

Algo dessa condição paradoxal se entrevê no comentário que Swann, personagem 

proustiano, faz após reler um diário de Saint-Simon. Diz a personagem: “não é dos melhores, 

não passa de um diário, mas ao menos é um diário maravilhosamente bem escrito”
7
. A ironia 

da passagem é que Saint-Simon consumiu longos anos na preparação de seus escritos 

autobiográficos. Do comentário da personagem depreende-se, no entanto, a natureza dúplice 

que acompanha há muito tempo a apreciação da forma: se em certos casos a crítica concede 

que existam diários que superam os limites estreitos da forma, na maior parte dos casos não 

os reconhece como texto de grande monta. “Só escrevo para ser relido”
8
, sublinha Gide, no 

Diário dos falsos moedeiros. Não residiria nessa máxima gidiana o cerne para a apreciação 

literária de um diário pessoal? Tratar-se-ia de um texto escrito para ser relido? Tratar-se-ia de 

um texto para ser reescrito? 

3.2. Diário literário 

Alguns meses antes da publicação do Diário I, de Miguel Torga, o narrador registra, 

com entusiasmo inusitado, a possibilidade de um dia o texto vir a público. A passagem em 

questão é a seguinte: 

Nazaré, 4 de Julho de 1940 – Continua o nirvana. Nem romance, nem contos, 

nem poemas. Apenas este monólogo. Se isto pudesse continuar, não era de todo 

desengraçado publicar mais tarde, na íntegra, os frutos insossos de alguns dias de 

repouso. Um voluminho doméstico, espontâneo, descuidado, para o qual eu fosse, 

como leitor, sem a relutância com que vou sempre para os outros que escrevi. Sendo 

um livro para o público – tudo o que escrevo, infelizmente, é para o público –, seria 

também um livro meu, o que poucas vezes acontece a um autor. Precisamente 

porque seria íntimo – mas de uma intimidade arejada, de férias –, feito sem 

pretensões, apenas com a manha necessária para interessar também a curiosidade 

alheia, poderia guardar em si o calor que tem, por exemplo, um casaco modesto e 

familiar, que se veste no inverno por debaixo do sobretudo
9
. 
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Nessa nota o diarista descortina ao leitor pela primeira vez sua intenção ao escrever 

um diário. Em que pese o tom jocoso, há indícios interessantes ali para compreendermos 

melhor a concepção inicial do texto, sobretudo pela forma como o narrador expõe seus 

argumentos. O diário aparece inicialmente em oposição a outras formas mais “sérias” de 

escrita, romances, contos, poemas etc. Por isso, considera-o uma modalidade “de férias”, 

propícia àqueles momentos “de repouso”, ao contrário das outras formas mencionadas que são 

trabalho “de escritório”. Nesse sentido, o autor poderia olhar, futuramente, para seu livro 

íntimo sem autocrítica, ou até mesmo, com alguma indulgência, pois o escreveu de forma 

despretensiosa e sem a aplicação férrea que acompanhava a elaboração de sua poesia, por 

exemplo. A publicação posterior desse texto não é assunto a ser descartado, pois seria 

possível tornar aquela forma íntima digna de algum interesse se o autor utilizasse algumas 

“manhas” de escritor, porque, afinal, tudo o que escrevia era para o público, embora, nem 

sempre o fato estivesse tão à vista, como na metáfora do casaco familiar usado por baixo do 

principal. 

Na exposição da ideia, no entanto, vemos que se embaralham algumas concepções 

acerca do que seria o propósito do diário. Na primeira parte da reflexão, o diário é apenas uma 

espécie de monólogo, um volume insosso e de interesse privado que serve para registrar, de 

maneira arejada, as emoções do autor. Na sequência, vimos que o texto passa a ser 

considerado objeto de um possível interesse público imediato, não apenas póstumo, como 

acontecia até bem pouco tempo atrás. Evidencia-se, na passagem, a leitura contraditória que o 

autor faz do diário, uma vez que lança mão de clichês bem conhecidos, tais como, literatura 

“doméstica”, “descuidada” etc., ao mesmo tempo em que começa a meditar seriamente sobre 

que tratamento dar àquelas notas. 

O processo de reflexão sobre o destino de seu diário se deve, possivelmente, às leituras 

“maciças” que vinha fazendo, no período, de diários íntimos e à própria experiência com a 

escrita do seu volume, que, ao contrário do que faz supor a nota acima, exigia-lhe um sério 

empenho intelectual. Em uma entrada escrita em 1936, quatro anos antes de registrar a ideia 

da publicação, escrevera: 

Vila Nova, 7 de Outubro de 1936 – Aqui na minha frente a folha branca do 

papel, à espera; dentro de mim esta angústia, à espera: e nada escrevo. A vida não é 

para se escrever (...) é para se viver, não é para se fazer dela literatura
10

. 
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A menção à dificuldade em escrever, metonimicamente representada pela angústia 

diante da folha em branco, reitera a vontade de escrever algo significativo. O narrador 

autobiográfico titubeia diante do papel: o que narrar e de que maneira narrar? Para concluir, 

com a negação paradoxal de que: “a vida não é para se escrever”, “a vida não é para se fazer 

literatura”. É curioso notar que, em torno de 1936, momento em que escreve estas linhas, as 

especulações sobre a possível publicação de um texto íntimo movimentam polêmicas em 

rodas literárias. Afirmando ou refutando a escrita de si, o narrador consegue chamar a atenção 

para a intencionalidade de seus escritos autobiográficos, revelando que desde o início 

considera essas notas ocasionais textos destinados a um leitor, consciência que direciona o 

processo de escritura e filtra permanentemente a matéria exposta. 

Torga não pensava em resguardar seus diários do olhar público, muito menos em 

destruí-los como fizeram vários diaristas. Na tentativa de construir um diário estilisticamente 

impecável retornou, sistematicamente, a esses escritos, consertando ocasionais falhas, 

podando os excessos confessionais e lapidando a linguagem do texto. Na busca por certo ideal 

de perfeição, o autor preservou somente as notas que considerou merecedoras de publicação e 

destruiu todas as “aparas” de texto que um dia pudessem vir a “depor” contra sua condição de 

escritor. Exatamente o contrário do que sucedeu a autores portugueses importantes, como 

Fernando Pessoa e Maria Gabriela Llansol, que deixaram um vasto espólio, incluindo as 

“aparas”, para futuras pesquisas. 

Não por acaso, são inúmeras as notas no Diário em que o autor manifesta preocupação 

com o destino dos textos autobiográficos em caso de morte do autor. Do conjunto desses 

comentários, pode-se entender que Torga só considera válida a vontade, manifestada pelo 

autor em vida, de preservar ou destruir os escritos, em detrimento do possível valor literário 

ou histórico que um dia pudessem vir a alcançar. Segundo seu ponto de vista, a avaliação 

pessoal do autor tem nítida superioridade sobre a do leitor e a da crítica na tríade que organiza 

o sistema literário. 

Nesse sentido, a decisão de editar, durante toda sua carreira, as obras que escrevia 

revela a faceta conscienciosa do escritor que queria ter acesso aos escritos a qualquer 

momento
11

. Como editor, podia acompanhar as edições e reedições de sua obra, realizando 

                                                 
11

 Um exemplo desse traço autocrítico no autor é o fato de ter “renegado” seu primeiro livro de versos, 

Ansiedade, de 1928. Também não permitiu que seus livros de poemas Rampa, Tributo e Abismo, publicados no 

início dos anos 30, ainda como Adolfo Rocha, fossem reeditados. 
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revisões, correções, enxertos, supressões, e acrescentando, em alguns casos, novos prefácios 

dirigidos ao leitor. É interessante observar, ainda que brevemente, de que maneira as 

interferências se processam no texto. As entradas a seguir, do Diário II, pertencem à 1ª edição 

(1943), e à 2ª edição completa (1999), respectivamente: 

Pedras Salgadas, 12 de Setembro – Um encontro inesperado, e umas velhas 

questões literárias postas em pratos limpos. 

A que distância e em que fontes os homens lavam às vezes a sua roupa suja! Cá por 

mim não sou capaz de guardar rancores. Mas, depois de certos imprevistos com 

que de vez em quando a vida me presenteia, fico sempre a pensar se, mesmo 

para os pequenos lenços que uma pobre fraqueza humana sempre traz no 

bôlso, um dia Deus não dará – se fôsse na eternidade, isso então era oiro sôbre o 

azul! – um pequenino fio de água bem pura, onde eu possa clarear meia dúzia 

de mágoas encardidas...
12

. 

                                         

Pedras Salgadas, 12 de Setembro de 1941 – Um encontro inesperado, e umas 

velhas questões literárias postas em pratos limpos. 

A que distância e em que fontes os homens lavam às vezes a sua roupa suja! Cá por 

mim sou incapaz de guardar rancores. Mas, como não há fraqueza humana sem 

um pequeno lenço enodoado no bolso, depois de certas barrelas imprevistas 

com que a vida me presenteia, fico a pensar se terei um dia – se fosse na 

eternidade, isso então era oiro sobre o azul! – um fio de água bem pura onde 

possa clarear meia dúzia de secretas mágoas encardidas...
13

. 

Nota-se que da primeira para a segunda versão não ocorre alteração semântica 

significativa. No retorno ao texto, o escritor buscou apenas aprimorar o estilo, dando mais 

plasticidade à metáfora empregada (lenço encardido / mágoas passadas). Interferências desse 

tipo comparecem com mais frequência no cotejo entre as primeiras e as últimas edições do 

Diário, indicando que o processo de reescritura torguiano não procura intencionalmente 

reconfigurar o sentido da experiência original registrada na nota. Embora existam passagens 

em que frases inteiras são alteradas, metáforas modificadas, a preocupação parece, sobretudo, 

de ordem linguística e estilística. 

O texto original, da década de 1940, guarda maior proximidade com a fala coloquial e 

a linguagem popular, sobretudo, pelo uso frequente de palavras e provérbios de teor 

regionalista, influência, talvez, dos novos ares neorrealistas. Em edições posteriores, esse 

traço é amenizado pela seleção de palavras de feição mais clássica. Conforme transparece nas 

entradas, parcialmente transcritas, abaixo: 

Coimbra, 20 de Outubro – Outra morte no pequeno mundo das nossas letras. 

Também não era um génio, Carlos Malheiro Dias. Quem herda o bragal de um 

                                                 
12

 TORGA, Miguel. Diário II. 1ª ed. Coimbra: Gráfica de Coimbra, 1943, pp. 10-11. 

13
 DII, p. 148. 
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Eça, de duas uma: ou supera aquilo e faz dali apenas base para subir, e sobe, ou 

se detém a remoer o já moído, a nacionalizar a roca, o fuso e o linho com que o 

Outro fiou o seu lençol, - e não passa do chão. Aquela Paixão de Maria do Céu, 

sem os limites do Vieira e das rabanadas, é impossível que não desse um grande 

romance. Mas, quê!
14

 

 

Coimbra, 20 de Outubro de 1941 – Outra morte no pequeno mundo das 

nossas letras. Também não era um génio, Carlos Malheiro Dias. A lição que o Eça 

lhe deixou merecia outro entendimento. Se a aprendesse, aquela Paixão de 

Maria do Céu nem teria os limites do Vieira, nem o melaço das rabanadas. Seria 

um grande romance. Mas, quê!
15

 

Se nos exemplos citados existe um esforço em aperfeiçoar o estilo sem que a memória 

cotidiana seja propriamente transformada, veremos que nem sempre esse resultado é 

alcançado no complexo processo genético dos Diários torguianos. A poesia é um exemplo de 

forma trabalhada pelo autor nas sucessivas reedições, revelando que a experiência de escritura 

não está circunscrita à data de registro original. Do poema “Súplica”, por exemplo, publicado 

no Diário II, com data de 5 de janeiro de 1942, em edições posteriores, o autor só preservaria 

os dois primeiros versos, suprimindo os demais e expandindo o poema. A dissonância entre a 

primeira e a última versão do poema pode ser verificada a seguir: 

Régua, 5 de Janeiro de 1942. 

 

Súplica 

 

Rio, que levas o meu sangue ao mar 

E no mar o sepultas, 

Vê se podes parar, enquanto eu vou, 

Desterrado, 

Redimir êste barro gangrenado 

Que em Saúde e em Sonho te doirou...
16

. 

 

 

Régua, 6 de Janeiro de 1942. 

 

Súplica 

 

Rio que levas o meu sangue ao mar 

E no mar o sepultas, 

Doira a minha memória. 

Conta às ondas e ao vento 

A desumana história 

Da minha dor. 

Que não julguem que tudo se resume 

A uma gota de sol e de perfume 

                                                 
14

 TORGA, Miguel. Diário II. 1ª ed. Coimbra: Gráfica de Coimbra, 1943, p. 18. 

15
 DII, p. 152. 

16
 TORGA, Miguel. Diário II. 1ª ed. Coimbra: Gráfica de Coimbra, 1943, p. 22. 
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Diluída no pó da tua cor
17

. 

Além da datação diferente, na primeira versão ocorre uma espécie de interrupção na 

construção do poema que parece derivada da dificuldade do poeta em encontrar o tom 

apropriado. Os dois versos iniciais sugerem uma voz épica, que, no entanto, não consegue se 

realizar plenamente porque o poeta não consegue distanciar-se suficientemente da experiência 

representada. A passagem do tempo parece ter operado beneficamente sobre a voz poética, 

pois na segunda versão do poema, parece ter encontrado certo distanciamento épico. Nela 

transparece apenas uma melancolia serena ao contrário do tom de desespero que prevalecia na 

versão original. Chama a atenção no processo de depuração do poema, justamente o desejo de 

tentar amenizar o tom de “grelha em fogo” que comprometeria também suas composições 

poéticas iniciais. 

No entanto, se considerarmos, como nos parece, que os poemas do Diário são parte 

essencial no conjunto da obra
18

, revelando processos psíquicos e reflexivos do narrador, não 

ocorreria a partir deste processo de reescritura do poema uma reelaboração da experiência 

subjetiva próxima a que ocorre nas memórias? Nesse sentido, vem à mente a clara distinção, 

fornecida por Georges Gusdorf, entre diário e memórias, que considera que no primeiro há a 

configuração de um eu em estado de conflito, atravessado por questionamentos e dúvidas, 

padecendo de suas dores ao mesmo tempo em que as registra; ao passo que nas memórias, 

este indivíduo já superou as adversidades que enfrentou, apresentando-se, portanto, de 

maneira serena e gloriosa
19

. Assim como se deu na poesia citada, na qual o autor só encontrou 

a posteriori o tom e o fecho adequados para a composição, em determinadas passagens do 

Diário temos a impressão de que o narrador buscou se distanciar adequadamente da matéria 

narrada, para poder, por fim, por meio da reescrita, imprimir a serenidade e harmonia que 

deixariam o texto mais próximo da forma cuidada das memórias do que propriamente do 

diário íntimo. 

Igualmente curioso, nessas idas e vindas ao texto, é o processo de embaralhamento do 

tempo. Nas primeiras edições do Diário, o autor datava as notas somente com o dia e o mês 

                                                 
17

 DII, p. 155. 

18
 Nesse sentido, parece-nos bastante inusitada a opção dos editores franceses do Diário, que publicaram apenas 

as notas em prosa da obra, excluindo todos os poemas. Cf. En franchise intérieure. Pages du Journal 1933-1977. 

Tradução Claire Cayron. Paris: Aubier Montaigne; En chair vive. Pages de Journal 1977-1993. Tradução, 

apresentação, notas e index: Claire Cayron. Paris: Ibériques José Corti, 1997. 

19
 GUSDORF, Georges. “Le journal: dire ma vérité”. In: Les écritures du moi (Lignes de vie I), cit., p. 323. 
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de registro. Ocasionalmente, registrava também o ano e a cidade de onde escrevia. Com o 

passar do tempo, e com a inusitada extensão dos anos de registros, surgem as primeiras 

confusões de datas. A nota de 1° de novembro de 1935, já citada anteriormente e repetida 

aqui, foi extraída da edição completa de 1999; no entanto, até a terceira edição do Diário I, 

ela aparecia com datação de 1° de novembro de 1933: 

Vila Nova, 1 de Novembro de 1935 – Depois de dias como o de hoje tenho a 

sensação do vazio absoluto. Os amigos têm que fazer, os doentes têm que morrer, os 

livros parecem múmias, e a noite nem sequer traz sono. Louvados sejam os barulhos 

e as facadas da Central!
20

 

A confusão de datas não compromete a interpretação do texto, pois a passagem, em 

suma, trata do sentimento de isolamento que persegue o narrador nos anos que permaneceu, 

como médico recém-formado, em Vila Nova. No entanto, a troca de datas, por distração ou 

retificação (?), revela uma faceta até então insuspeitada do Diário, principalmente para quem 

leu as últimas e bem cuidadas edições da Dom Quixote, a possível mobilidade que certas 

passagens podem ter ganhado dentro do texto, indicando que nem sempre a estrita 

observância ao calendário foi seguida no momento de organização para publicação. 

Uma hipótese a ser considerada é a de que a maneira despreocupada de registrar as 

primeiras notas, posteriormente, tenha gerado confusão e insatisfação. Com intenção de dar 

certa ordenação linear, o autor corrigiu e estruturou o texto, eliminando as possíveis falhas 

deixadas pelo caminho. Semelhante procedimento parece estranho à concepção tradicional de 

diário íntimo, segundo os postulados de Didier, Gusdorf, Lejeune etc., mas estão 

perfeitamente em sintonia com o redirecionamento literário da forma a partir do final da 

década de 1930. 

Diante da expectativa de um futuro leitor, os diários de Miguel Torga recebem um 

cuidadoso tratamento estético que parece desmentir o conceito de “escrita despreocupada” 

associado ao diário íntimo. Nesse sentido, a obra passaria a um novo patamar que Gusdorf 

chamaria de diário literário.  Para o teórico, o diário íntimo torna-se literário no momento em 

que ele renuncia à regra da espontaneidade: 

(...) revu, corrigé, amendé et expurgé, il a cessé d'être em toute liberté le journal 

proprement “intime” de son auteur au moment même où il est destiné à être mis sur 

le marché comme un produit de consommation courante, du vivant de celui qui l'a 

redigé, avec toutes les précautions indispensables en pareil cas. Ainsi appreté pour 
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 DI, p. 37. 



98 

 

être mis en circulation, le journal intime a chagé de sens, ou plutôt de emploi, en 

cessant d'être prevu pour une usage intime
21

. 

Antes de ser posto em circulação, portanto, o diário precisa passar, necessariamente, 

por processos de revisão, correção, emendas, expurgos etc., que tentarão imprimir ao texto a 

feição de obra completa. No Diário torguiano, tais procedimentos de sutura podem ser 

perfeitamente verificados quando comparamos as primeiras edições da obra com a última 

edição
22

. Por certo, descobriríamos aspectos ainda mais reveladores acerca de seu processo de 

composição se ainda fosse possível consultar os manuscritos que o autor diligentemente 

destruiu. 

Miguel Torga lamenta, ao publicar mais um livro de poemas, em 1942, o fato de poder 

enviá-lo apenas para as quatro ou cinco pessoas a quem oferecia, por amizade melancólica, 

seus escritos
23

. Em se tratando dos Diários, no entanto, parece não ter havido falta de leitores, 

como atestam as sucessivas edições dos volumes
24

. A boa recepção da obra, influenciada 

também pela voga da literatura intimista à época, intensifica a preocupação com o tratamento 

dado ao texto, que não poderia mais ser considerado simples fruto das tardes de ócio e noites 

de insônia. De certa forma, a recuperação literária que Miguel Torga realiza da tradição 

diarística parece indicar o processo dialético da literatura, mencionado por Compagnon, no 

qual “Cada obra nova provoca um rearranjo da tradição como totalidade (e modifica, ao 

mesmo tempo, o sentido e o valor de cada obra pertencente à tradição)”
25

. 
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 GUSDORF, Georges. “Le journal: dire ma vérité”. In: Les écritures du moi (Lignes de vie I), cit., p. 326. Em 

tradução livre: (...) revisto, corrigido, emendado e expurgado, ele abandona a liberdade do diário propriamente 

íntimo de seu autor no momento em que se destina a ser posto no mercado como um produto de consumo, ainda 

em vida daquele que o redige, com todas as preocupações indispensáveis neste caso. Assim, preparado para ser 

publicado, o diário íntimo muda de sentido, ou melhor, de emprego, deixando de ser concebido para uma 

utilização particular. 

22
 O depoimento do escritor e amigo Cristovão de Aguiar reforça essa impressão: “[Miguel Torga] Revia até a 

exaustão. Nas tipografias onde imprimia a sua obra, sempre em edição de autor, os gerentes recusavam-se a 

fazer-lhe um orçamento prévio, porque, não raro, revia cinquenta vezes o mesmo exemplar”. In: Miguel Torga. 

O lavrador das letras. Um percurso partilhado. Coimbra: Almedina, 2007, pp. 79-80. 

23
 DII, p. 163. 

24
 Conforme Isabel Ponce de Leão, em edição e expensas do autor, foram publicados os seguintes números de 

edições da tríade inicial: vol. I, 5; vol. II, 4, vol. III, 3. Algumas tiragens chegaram a 15.000 exemplares. Três 

edições integrais dos diários foram publicadas pela Dom Quixote após a morte do autor (1995, 1999 e 2010) e 

uma pelo Círculo de Leitores (2001). In: A obrigação, a devoção e a maceração (o Diário de Miguel Torga), 

cit., p. 36. 

25
 COMPAGNON, Antoine. O demônio da teoria: literatura e senso comum. Belo Horizonte: Editora UFMG, 

2003, p. 34. Essa mesma ideia já havia sido formulada por T. S. Eliot em “Tradição e talento individual”. In: 

Ensaios. São Paulo: Art Editora, 1989, p. 39. 
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3.3. Em busca da forma 

Os três primeiros volumes dos Diários abrangem um intervalo temporal de 

aproximadamente quinze anos (1932-1946). Seguindo a perspectiva cronológica temos a 

seguinte divisão: Diário I (1932-1941), Diário II (1941-1943), Diário III (1943-1946). Outra 

forma interessante de observação da estrutura da obra é a partir da relação entre o tempo 

transcorrido e o número de páginas. O primeiro volume corresponde a quase dez anos de 

registros e possui 113 páginas; o segundo, a dois anos e meio e 110 páginas; o terceiro, um 

pouco mais de três anos e 101 páginas. Considerando o texto integral dos Diários, publicado 

pela Dom Quixote, de Lisboa, observa-se que os dezesseis volumes dos diários variam entre 

100 e 113 páginas cada um. 

Essa informação é reveladora porque, até onde foi possível averiguar, não existe outra 

forma de organização dos volumes para publicação que não seja o próprio limite material do 

texto, seja devido ao suporte utilizado pelo autor no momento do registro, seja pelo padrão 

gráfico original da obra, editada, às expensas do autor, pela Gráfica de Coimbra. É curioso 

que entre o fim de um volume e o início do seguinte não haja distensão temporal ou mudança 

temática significativa. Tampouco a abertura e o encerramento de cada volume são assinalados 

por algum acontecimento de maior importância. Nesse aspecto, o diário torguiano aproxima-

se do diário íntimo, pois tenta preservar o fluxo natural dos dias, mantendo-se como obra 

aberta, que recusa qualquer fechamento épico. 

A divisão do Diário torna-se mais interessante quando associamos a dimensão do 

tempo, traço mais marcante da forma – como acentua Blanchot: “[o diário íntimo] é 

submetido a uma cláusula aparentemente leve, mas perigosa: deve respeitar o calendário. Esse 

é o pacto que ele assina”
26

 –, à análise da frequência dos registros. No Diário I, por exemplo, 

verificamos que do período entre 1932 e 1935, o autor manteve apenas 18 notas
27

 para 

publicação, assim distribuídas: 2 (1932); 5 (1933); 5 (1934); 6 (1935). Do ano de 1936 já 

preservaria um número maior: 19 entradas. A partir do ano de 1936, o autor parece estar 

próximo à maturidade literária e o interesse pela prática da escritura diarística se acentua, 

como leva a crer o sensível aumento das notas, na seguinte proporção: 31 (1937); 53 (1938); 

                                                 
26

 BLANCHOT, Maurice. O livro por vir, cit., p. 270. 

27
 Essa grande supressão de textos corresponde, como mencionado anteriormente, à visada crítica que o autor 

lançou sobre seus livros de poesia do mesmo período. 
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52 (1939); 54 (1940); 39 (1941); 94 (1942); 99 (1943); 51 (1944); 50 (1945); 34 até o fim do 

Diário III em 14 de agosto de 1946. 

Vimos que a supressão de composições dos anos iniciais também ocorre com a poesia 

que escreveu no período. Dos primeiros livros, Ansiedade (1928), Rampa (1930), Tributo 

(1931), Abismo (1932), só foram preservadas na Poesia completa sete composições, sendo 

que somente a partir de O outro livro de Job (1936) suas obras de poesia foram reeditadas na 

íntegra. 

Estes indícios revelam-nos, talvez de forma um tanto esquemática, três pontos: 1. A 

escritura do Diário correrá em paralelo com a produção poética do autor. Não apenas porque 

Torga manteve até sua morte essas duas modalidades de escrita (quando deixara de escrever 

romance já na década de 1940 e conto na de 1950...), mas porque significativamente 

amalgamava os dois gêneros – diário e poesia – na obra da qual estamos tratando. 2. Seis anos 

após os primeiros registros, o autor parece atingir a estabilidade no número de notas que 

escreveria (ou preservaria) nos diários, em torno de 50 entradas por ano. O fato sugere que em 

1938 o escritor parece ter alcançado um nível adequado de elaboração da forma, semelhante 

àquele que buscava imprimir à poesia, daí ser mais frequente a preservação de notas que 

escrevia do que sua exclusão
28

. 3. Nos anos de 1942 e 1943 se deu o período de mais intenso 

exercício diarístico, quando o autor registrou perto de 100 entradas por ano; o dobro, portanto, 

dos anos vizinhos. 

Esses componentes estruturais não teriam maior importância se fossem aleatórios, se 

não estivessem ligados à concepção global da obra a fim de articular a composição formal, o 

conteúdo e o processo histórico. Essa é uma hipótese que nos parece viável, como 

discutiremos nos itens seguintes. Por ora, discutiremos de que forma se inicia a obra em 

questão. 

3.4. Dois pórticos: poema e epígrafe 

A narrativa do Diário tem início por um poema, “Santo e senha”, que traz uma 

imagem fundadora e emblemática na abertura da obra, como mostram análises realizadas, 

uma vez que o eu poético que ali se inscreve pede passagem: 

 

                                                 
28

 O período também corresponde àquele em que tem início a publicação dos capítulos do romance 

autobiográfico A criação do mundo: os dois primeiros em 1937; o terceiro, em 1938. 
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SANTO E SENHA 

 

Deixem passar quem vai na sua estrada. 

Deixem passar 

Quem vai cheio de noite e de luar. 

Deixem passar e não lhe digam nada. 

 

Deixem, que vai apenas 

Beber água de Sonho a qualquer fonte; 

Ou colher açucenas 

A um jardim que ele lá sabe, ali defronte. 

 

Vem da terra de todos, onde mora 

E onde volta depois de amanhecer. 

Deixem-no pois passar, agora 

 

Que vai cheio de noite e solidão 

Que vai ser 

Uma estrela no chão
29

. 

Segundo Catherine Dumas
30

, trata-se, no poema, de um sujeito, de um eu a caminho, 

embora o ponto de partida seja um tanto incerto. Acrescentaríamos (e somos nós que falamos 

agora) que a ideia de caminho, tradicionalmente, remete a uma dimensão espacial, a extensão, 

que é também medida temporal, o tempo do percurso. Nesse sentido, a “estrada”, dimensão 

física, pode ser lida também, metaforicamente, como representação do (per)curso da vida, do 

devir humano que se configura no tempo, sendo também por este condicionado. Na 

composição acima, projeta-se um eu em trânsito: “Vem da terra de todos, onde mora / E onde 

volta depois do amanhecer”. 

A descrição do eu em movimento relaciona-se ao processo de constituição individual 

dessa instância, como se evidencia no sintagma “Deixem passar quem vai na sua estrada”. 

Essa pessoa, no entanto, não é um ser qualquer. Embora se disfarce em terceira pessoa do 

discurso, reconhecemos na inscrição do eu poético a condição de alguém que faz poesia, 

como é o caso do próprio narrador do Diário, pois sua percepção da vida já está impregnada 

da experiência poética, como mostra o traço romântico do verso: “Deixem, que vai apenas / 

Beber água de Sonho a qualquer fonte;”. Nesse sentido, descortina-se desde a abertura do 

Diário que a voz enunciativa que busca se configurar é a voz de um poeta. 

                                                 
29

 DI, p. 31. 

30
 DUMAS, Catherine. “L’atelier de la poésie dans Diário de Miguel Torga”. In: SALGADO, Maria Teresa 

(Org.). Miguel Torga, écrivain universel, (atas do colóquio em comemoração ao centenário do autor, organizado 

em 2007, em Paris). Paris: La Différence, 2008, p. 233. 
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A recorrência paralelística do pedido “Deixem passar” anuncia a presença de algum 

tipo de obstáculo na construção desta voz escritural, como demonstra também a menção ao 

“Santo e senha” do título
31

. O verbo “passar” traz ainda consigo a ideia de transitoriedade 

(passar/passagem/passageiro) que nos remete mais uma vez à condição humana no que diz 

respeito a sua temporalidade existencial. 

Se o tempo dos relógios corre inexoravelmente de modo a deixar suas marcas no corpo 

humano, o tempo subjetivo, por sua vez, fica condicionado à psique humana. Assim, entre as 

múltiplas significações do verbo “passar” em língua portuguesa, consta, em uma de suas 

acepções, “mover-se através, ou para dentro, introduzir-se, penetrar”
32

. Nesse sentido, 

podemos também enxergar a metáfora da passagem como movimento de interiorização do 

narrador (para dentro) de si. Essa impressão fica mais forte pela posição estratégica que o 

poema ocupa na abertura de um diário, forma por excelência da exposição e conhecimento do 

eu. 

Outro traço marcante na poética torguiana que está presente em “Santo e senha” é a 

influência da tradição filosófica cristã. Nela está implícita a noção de caminho ou itinerário 

como o esforço de meditação do homem para levar sua alma ao encontro de Deus (Santo 

Agostinho). Posteriormente, numa visão mais secular, a sondagem do indivíduo sobre si 

mesmo adquiriu outro sentido: dirigir-se ao encontro de si era uma forma não para aproximar-

se de Deus, mas para a construção da identidade individual, como aludimos em outra seção 

deste trabalho
33

. Evidentemente, o narrador procura aproximar-se desta segunda acepção, 

sobretudo, nas muitas vezes em que afirma que “Escrever é um ato antológico”. Contudo, a 

influência agostiniana não é avessa ao autor do Diário, pois a reflexão sobre a transcendência 

está presente em inúmeras referências no interior da obra. 

Desse modo, a presença insistente do verbo passar não revela somente o desejo de 

liberdade física ou de liberdade para concretizar o desígnio de se fazer escritor, mas assinala 

também o imperativo de inscrever textualmente o eu e o tempo que passa. Tal interpretação 

                                                 
31

 O Dicionário Houaiss da língua portuguesa traz a seguinte definição para a expressão “santo e senha”: “Senha 

em que constam o nome de um santo e um sinal, e que devem ser reconhecidos por seu portador para que possa 

passar em postos guardados por sentinelas”. Cf. HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. 

Rio de Janeiro: Objetiva, 2009, p.1706, verbete “santo”, locução “santo e senha”, acepção 1. 

32
 Id., ibid.,  p. 1441, verbete “passar”, acepção 14. 

33
 Cf. item 2.2. 
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guarda proximidade com a clássica conceituação do diário como texto que se ocupa da 

matéria perdida na passagem dos dias, daquilo que é, por natureza, efêmero. 

É interessante notar que se as imagens do poema, notadamente na segunda estrofe, 

apontam para uma percepção marcadamente romântica do mundo, nos últimos versos o tempo 

histórico interfere a fim de desfazer o tom de devaneio. Clara Rocha apontou, no Diário, a 

existência de uma tensão entre duas forças antagônicas “uma centrípeta, que volta o sujeito 

sobre si mesmo, e outra centrífuga que o abre ao mundo”
34

. O efeito dessa força centrífuga 

sobre a voz poética, no poema acima, vem assinalado pelo advérbio temporal “agora”, que 

marca, de forma incisiva, a inserção do eu lírico em seu tempo histórico presente. Após as 

incursões noturnas pelos campos da imaginação poética, o poeta precisa regressar ao mundo 

desencantado dos homens e à sua ambígua condição de “estrela no chão”. 

A confluência entre tempo e escrita diarística, que observamos em Santo e senha, 

também comparece na epígrafe repetida em cada um dos 16 volumes do Diário. Trata-se de 

uma frase extraída do diário de Amiel, que anuncia: “Chaque jour nous laissons une partie de 

nous-mêmes en chemin” (Cada dia deixamos uma parte de nós mesmos pelo caminho). A 

proximidade semântica entre a epígrafe e o poema pode ser observada pela presença em 

ambos do mesmo tipo de relação espaçotemporal (Deixem passar [agora] / quem vai / na sua 

estrada) (chaque jour / nous-mêmes / en chemin), que se relaciona ao processo escritural da 

vida. 

Se o poema estabelece uma relação direta com o presente da enunciação, com o início 

da elaboração de uma escrita de si, com a citação da epígrafe, Miguel Torga se reporta ao 

mais longo e famoso diário de que se tem notícia, o Journal, de Amiel, volume de quase 17 

mil páginas, que ocupou toda a vida de seu autor. Por sua pretensão de totalidade, por tentar 

abarcar todas as experiências e sensações pelas quais Amiel passou em vida, esse texto não se 

configurou propriamente como obra literária. Torga conhecia o monumental diário de Amiel, 

publicado em fragmentos em 1882, e chamou-o de “documento clínico”
35

 em algumas 

reflexões importantes que dedicou ao escritor suíço no seu próprio diário. Torga parecia 

admirar não propriamente o Journal enquanto texto, mas antes a disposição com que o autor 

se lançou completamente em seu projeto autobiográfico. 

                                                 
34

 ROCHA, Clara. “O ‘Diário’ de Miguel Torga”. In: Máscaras de Narciso: estudos sobre a literatura 

autobiográfica em Portugal, cit., p. 225. 

35
 DIII, p. 349. 
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Assim, a epígrafe que abre o Diário estabelece com o texto de Amiel uma relação que 

é de afinidade e reconhecimento. Nesse sentido, vale lembrar um estudo no qual Antoine 

Compagnon
36

 se refere ao uso da epígrafe como a forma de citação por excelência. Para 

Compagnon, toda citação “tenta reproduzir na escrita uma paixão da leitura”, estabelecendo 

entre o sujeito da citação (aquele que cita) e o texto citado uma relação complexa: 

É um símbolo (relação do texto com um outro texto, relação lógica, homológica), 

um índice (relação do texto com um autor antigo, que desempenha o papel de 

protetor, é a figura do doador no canto do quadro). Mas ela é, sobretudo, um ícone, 

no sentido de uma entrada privilegiada na enunciação
37

. 

O comentário é acertado para descrever o sentido da epígrafe de Amiel nos Diários, 

uma vez que o motivo para a escolha da frase não parece residir somente no conteúdo que ela 

encerra, uma vez que a metáfora, apesar de bela, se configura, de certa maneira, como 

imagem banal da passagem do tempo e do caráter fragmentário da escrita diarística: “Chaque 

jour nous laissons une partie de nous-mêmes en chemin”. A homenagem, tampouco, parece 

ser por mera identificação biográfica, pois o apagado professor genebrino, autor póstumo de 

uma única obra conhecida, não é o modelo de carreira literária que o português almejava para 

si. 

É possível que Amiel seja citado na abertura dos Diários por representar aquele 

doador no canto do quadro de que fala Compagnon. Ele pode ser considerado, na 

modernidade, o precursor simbólico de todos aqueles que se voltam de maneira séria e 

apaixonada para a escritura do diário. Nesse caso, a citação revela uma ligação psicológica: 

“Amiel era um dos meus homens”
38

, diz Torga n’A criação do mundo, quando viaja à Suíça 

com intenção de conhecer a terra de Amiel e de Rousseau; a epígrafe revela também um 

percurso de leituras, pois a leitura desses textos iniciáticos antecede ou acompanha o processo 

de construção do Diário. 

Ao citá-lo, Torga aponta para a reconstituição desse trajeto discursivo, espécie de rito 

pelo qual têm de passar aqueles que se lançam no desafio autobiográfico. Ao mesmo tempo, 

demonstra, desde a epígrafe, sua ligação com a tradição confessional que Amiel representa, 

indicando que a disposição que o move é a mesma do escritor suíço: registrar 

ininterruptamente, no vazio do cotidiano, pequenos momentos significativos, preenchendo os 
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 COMPAGNON, Antoine. O trabalho da citação. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007, p. 35. 

37
 Id., Ibid., p. 120. 

38
 TORGA, Miguel. A criação do mundo, cit., p. 355. 
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espaços em branco da vida e dotando assim de algum sentido narrável a experiência do dia. 

Nesse sentido, vem a propósito a observação que Marcello Mathias faz em seu próprio diário, 

quando diz ser preciso todos os dias “escrever meia dúzia de linhas como quem cumpre um 

ritual, para dar continuidade e substância ao tempo”
39

. Também dessa maneira ritualística 

Amiel e Torga entendiam o registro no diário. 

Contudo, a epígrafe de entrada não funciona somente como identificação, mas também 

como sinal de alerta, uma vez que o Journal, de Amiel, em sua desmedida extensão consumiu 

todas as energias intelectuais e espirituais de seu autor. Ao transpor seus pensamentos e sua 

vida de maneira hegemônica para esse texto, o escritor genebrino abdicou das possibilidades 

que a inclinação literária lhe facultava para voltar-se inteiramente para a contemplação e 

reflexão sobre si. Isso não quer dizer que não se possam identificar nos diários de Amiel 

momentos de fina prosa, eles existem, contudo, o intenso solipsismo inviabilizou que o 

conjunto do texto pudesse atingir um patamar literário. Entre a poesia, cultivada na juventude, 

e a vida ensimesmada, Amiel se entregaria obsessivamente à segunda vocação: “Je me 

raccroche à mon moi comme un naufragé à un récif”
40

. 

O autor de Rua, por sua vez, tentará evitar o isolamento e a exposição obsessiva de um 

Amiel. O objetivo de seu Diário não será registrar a totalidade de suas experiências num 

monólogo autodirecionado, mas, paradoxalmente, encontrar a metáfora ou o conteúdo preciso 

que dê conta de transpor para a narrativa a sua existência cotidiana. 

3.5. Poética da concisão 

Uma das preocupações que acompanham o narrador do Diário é encontrar o tom e 

medida exatos para as notas que vai registrando. Numa das passagens, o narrador reflete sobre 

o “momento que seja a síntese deste dia”, em seguida três imagens do dia no consultório 

médico lhe vêm à lembrança: 

Coimbra, 9 de Novembro de 1938 – (...) Se aquele [momento] em que entrei 

pelos olhos dentro dum pequenino com o amigdalótomo na mão, se aquele em que a 

velha da hemorragia cerebral murmurou de boca torta que não podia virar os olhos 

para a direita. E acabo por concluir que não foi nenhum desses. Que foi aquele em 
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 MATHIAS, Marcello Duarte. Os dias e os anos. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 2010, p. 52. 

40
 AMIEL, Henri-Frédéric. Journal Intime. Lausanne: Bibliothèque Romande, 1973, p. 17, nota de 14.jan.1854. 

Em tradução livre: Eu me agarro ao meu eu como um náufrago a um recife. 
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que dei um beijo gratuito numa criancita desconhecida que passou pelo consultório a 

acompanhar a mãe
41

. 

A ideia de síntese, ligada acima à necessidade de seleção de um único evento que 

condense a experiência do dia, será perseguida durante todo o texto. Nesse sentido, a poética 

do Diário será predominantemente a da concisão, do essencial, da imagem figural que exige 

uma economia discursiva que está mais próxima da poesia do que do diário convencional. O 

poema “Sarro”, no Diário I, também reproduz essa ideia: “Deste dia passado, / Nada que em 

mim mereça duração: / O jardim tesourado, / O rio sujo, ao lado, / E este silêncio dela, 

amortalhado / No coração”
42

. 

Como no poema acima, a procura pela frase enxuta será um dos traços distintivos do 

Diário torguiano, procedimento intencionalmente buscado, e objeto de profunda meditação, 

como fica perceptível quando comparamos os volumes a outros diários famosos que tendem à 

narrativa prolixa, como os de Kafka e de Amiel. Numa das notas, Torga pondera sobre o 

possível estranhamento que seu estilo pode causar: 

Coimbra, 18 de dezembro de 1937 – Cá estou eu. Sei que estas notas não têm 

pés nem cabeça, que o dia registado como eu o registo é uma coisa semelhante 

àquelas pílulas alimentícias, onde o estômago, na sua orgânica necessidade de se 

sentir cheio e farto, não consegue valorizar os mistérios da concentração
43

. 

O autor chama de “mistérios da concentração” os artifícios de síntese e concisão 

utilizados para moldar a matéria íntima e para dar expressividade ao texto. Do ponto de vista 

confessional, no entanto, a síntese é justamente o obstáculo à projeção plena do sujeito que ali 

se mostra, como já advertira Gide. Torga também vê a questão de maneira conflituosa. À 

medida que se faz escritor, o autor receia comprometer a qualidade do texto com um 

derramamento desmedido da intimidade, daí procura estabelecer uma “dosagem terapêutica” 

entre o privado e o público para modular a dicção do Diário. A passagem citada trata 

justamente desta duplicidade que ele verifica à medida que elabora o texto: o exercício da 

escritura poética torna-o progressivamente consciente da necessidade de uma exposição 

enxuta e meditada de si; por outro lado, o diário enquanto forma intimista pede a exposição 

extensiva e amorfa dos conteúdos subjetivos. 
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 DI, p. 79. 
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A ponderação sobre o que revelar e o que “pôr em cifra” também perpassará a 

constituição inicial da obra: de um lado, a necessidade de exposição medida, sintética, que 

dará ao Diário, muitas vezes, a impressão de roman à clef; do outro, o receio de não atingir a 

sinceridade que o leitor e a forma íntima reivindicam. Esse impasse é perceptível num trecho 

d’A criação do mundo referente a uma passagem pela Suíça, em que o narrador desabafa: 

“Sofria como um cão, por ser como era. Que o dissessem as páginas íntimas que escrevia 

diariamente, mesmo se, no puro plano da sinceridade, muito houvesse a objectar-lhes...”
44

. 

É possível que essas notas de maceração às quais Torga se refere, ainda que não 

fossem, conforme seu dizer, estritamente sinceras, tenham sido eliminadas da versão 

publicada do Diário, uma vez que restou, da referida viagem à Suíça, apenas uma única 

entrada, escrita em Genebra, em que este traço de sofrimento não está presente.  Nesse trecho, 

escrito em 1938, o autor parece considerar a intenção confessional sob a perspectiva de um 

futuro leitor que supostamente cobraria maior coerência entre o que sente e o que registra. 

Por vezes, a concentração das notas se apresenta como um entrave à leitura do Diário 

no aspecto biográfico e histórico. Algumas informações preciosas para a compreensão de 

situações vivenciais e históricas específicas do narrador, não estão ao alcance do leitor. Essa 

omissão perturba, por assim dizer, a intenção de transparência proposta pelo exercício 

diarístico. Somente após uma minuciosa pesquisa, e mesmo assim por suposição, poderíamos, 

nos dias de hoje, identificar certas circunstâncias e pessoas que o autor do Diário procurou 

intencionalmente camuflar do texto publicado: 

Coimbra, 8 de Janeiro de 1933 – Ao chegar, encontrei reunido na Central o 

concílio dos deuses. Sentei-me prudentemente a distância
45

. 

 

Coimbra, 20 de Agosto de 1937 – Este N. não parece um homem. Parece um 

fio eléctrico onde se apanha um choque mal se lhe toca
46

. 

Paradoxalmente, o tratamento da matéria por meio de procedimentos como a concisão 

discursiva ou mesmo a reconfiguração estética de algumas experiências torna-se um artifício 

para atrair o leitor para um texto que não pretende mais registrar o confinamento no círculo 

opressivo da subjetividade, à maneira de um Amiel, mas que procura extrair da vivência 

cotidiana um teor de singularidade e exemplaridade. Vejamos um exemplo: 
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 TORGA, Miguel. A criação do mundo, cit., pp. 358-359. 
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Coimbra, 16 de Outubro de 1938 – Uma manhã horrível de desespero e 

outono. Uma tarde monótona, profissional, a ver misérias e a ouvir uma valsa 

interminável martelada no andar de cima. Mas sofri-a com paciência. Fialho falava 

da excelência do pastel como prenda mansa das raparigas. Eu, apesar de tudo, sou 

pelo piano. É que ninguém calcula o valor duma nota musical, a certas horas, 

quando uma solidão macabra invade esta Associação
47

. 

Na entrada acima o leitor pode se perguntar: o que teria acontecido? Que tipo de 

incidentes ou sentimentos tornava o cotidiano do narrador tão penoso? Para dúvidas como 

essa não são oferecidas respostas no interior da obra. O narrador do Diário considera que a 

mera confissão não dá conta de retratar sua melancolia cotidiana. Por isso, procura representar 

a atmosfera e os eventos angustiantes que o cercam sem revelar propriamente o incidente 

factual. A nota mais significativa do procedimento de revelar sem, contudo, escancarar os 

conflitos subjetivos é aquela em que anuncia: 

Coimbra, 7 de Outubro de 1938 – Hoje é um dos tais dias em que eu 

precisava de cifra para o Diário. O que aconteceu foi tão brutal, tão angustioso, que, 

escrito em caracteres que alguém pudesse ler, metia nojo
48

. 

É perceptível o profundo mal-estar do narrador. Se, por vezes, mostra-nos seus 

momentos de intemperança, de frustração, nunca revela completamente a razão de suas 

decepções. A consciência de que existem recantos obscuros dentro de si, experiências que não 

podem ser compartilhadas, impõe uma fissura no discurso confessional que a escrita elíptica 

aprofunda. Maurice Blanchot, num famoso ensaio, considerou o “cuidado” essencial na 

escrita do diário íntimo: 

(...) a sinceridade representa, para o diário, a exigência que ele deve atingir, mas não 

deve ultrapassar. Ninguém deve ser mais sincero do que o autor de um diário, e a 

sinceridade é a transparência que lhe permite não lançar sombras sobre a existência 

confinada de cada dia, à qual ele limita o cuidado da escrita
49

. 

O “cuidado” a que o crítico francês se refere significa, justamente, a ação de meditar, 

pensar, ponderar e submeter à rigorosa análise aquilo que será dito
50

. Para Blanchot, a 

profundidade e o excesso de informações comprometem a sinceridade: “É preciso ser 

superficial para não faltar com a sinceridade”
51

, lembra. Torga, no Diário III, faz eco a tais 
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palavras ao dizer: “Não tenho nada a esconder do leitor [mas] há recantos do ser e da vida que 

precisam de silêncio”
52

. 

A recorrência à concisão e ao silêncio em determinadas passagens não é o que se 

espera do discurso diarístico, mas ainda assim é um artifício que Miguel Torga encontrou para 

que o Diário pudesse se sustentar, para que um dia pudesse vir a público. Bastante feliz foi a 

imagem que Marcello Mathias encontrou para referir-se ao traço de concisão no texto 

torguiano: 

Monólogo despojado redigido num estilo de feição clássica, exercício de concisão 

em que nada é deixado ao acaso, o diário de Miguel Torga é a antologia daquele que 

não chegou a escrever. Daí a sensação de unidade acabada que cada volume 

oferece
53

. 

Talvez a imagem da antologia seja, de fato, a mais adequada para representar a forma 

final do Diário. Podemos ver esta obra híbrida como uma espécie de antologia de um diário 

tradicional que Torga nunca pretendeu escrever, ou ainda, como antologia que se tornou após 

os sucessivos ajustes que o autor operou no texto. 

A impressão de unidade que cada volume do Diário oferece, mencionada por Mathias, 

pode ser reconhecida internamente nas notas que compõem a obra. O estilo cuidado também 

se reflete em nível do conteúdo. É raro encontrarmos uma entrada que verse sobre mais de um 

assunto, como se o narrador tentasse assim evitar a dispersão de temas e pensamentos, que é 

tão frequente nos diários pessoais
54

. A concentração temática consegue dar força expressiva 

ao parágrafo, de modo que cada pequena entrada constitua um núcleo próprio de forma e 

sentido, evitando assim a impressão de estilo “solto”. Vejamos um exemplo: 

Leiria, 18 de Junho de 1940 – Há dois anos que ando este caminho duas 

vezes por semana. E, como acontece com aqueles cogumelos do cinema que a gente 

vê crescer aos repelões, de cada vez que passo por certa figueira que há numa curva 

da estrada vejo-a diferente. 

Se eu passasse por ela todos os dias, ou, melhor ainda, todas as horas, não sei se esta 

noção do caminhar do tempo se manteria. Talvez não. E talvez que assim a vida 

nesses sessenta quilômetros de mundo fosse como é a própria vida dentro de mim, 
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que, precisamente porque a contemplo a todo o instante, não cresce, não varia, não 

muda
55

. 

Na pequena meditação acima ocorre uma transição natural entre os dois níveis de 

reflexão ali presentes. No primeiro parágrafo da nota a percepção é de ordem sensorial: o 

narrador sente-se atraído pela imagem de uma árvore no percurso entre Coimbra e Leiria. Ao 

observá-la, dá-se conta de que esse elemento natural surge de maneira diferenciada a cada vez 

que faz o trajeto. O caráter dinâmico da paisagem natural contrasta, no entanto, com o que se 

passa no seu íntimo, como transparece na segunda parte da nota. O foco desliza então, de 

forma sutil, da paisagem externa para a subjetividade do narrador, instância em que a 

sensação de imobilidade é absoluta. Sem que haja quebra ou descontinuidade na narrativa, o 

drama existencial do narrador é então revelado ao leitor. 

O trabalho na construção harmônica do parágrafo evidencia-se também na passagem 

seguinte: 

Leiria, 26 de Agosto de 1939 – Todo o dia Virginia Woolf. Um Proust sem a 

grandeza do outro. (Chega a fazer impressão a maneira como este Proust influencia 

a literatura inglesa contemporânea.) À noite (três da manhã) um passeio pelos becos 

da cidade. A Sé, a botica do Carlos, a rua da Misericórdia, a casa da Sanjoaneira. 

Grande Eça! Arrancar desta terra um tal romance, parece obra dum deus
56

. 

O fragmento acima concentra, em poucas linhas, argutas apreciações literárias, 

dispostas de maneira enxuta por meio do procedimento de parataxe. Embora aborde duas 

temporalidades (dia/noite), duas ações (leitura/passeio) e duas impressões 

(Virginia[Proust]/Eça) distintas não há verdadeiramente descontinuidade na narrativa. Os 

pares antitéticos, menos do que assinalar oposição entre esses elementos, conferem um 

peculiar ordenamento sintático ao parágrafo, estruturando-o em torno do movimento da 

leitura. Desse modo, o texto alcança, com o mínimo de recursos estilísticos, o máximo em 

expressividade. 

Na passagem acima, vemos o entusiasmo do narrador ao discorrer sobre suas leituras 

prolongar-se por meio da flânerie noturna pela cidade. A condição de homem e poeta 

itinerante permite a abertura de espírito para ver a cidade de maneira não automatizada e sob 

um ângulo diferente daquele que o cotidiano de médico apresenta. A experiência imaginativa 

da leitura se completa quando o narrador reconhece, na sua cidade de trabalho, a mítica Leiria 
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recriada por Eça de Queirós em O crime do Padre Amaro. Impressões lidas e vividas se 

confundem.  Impossível dizer qual delas é mais substantiva, se a ficção lida ou as imagens 

diante dos olhos. Isso se deve à proximidade, no texto, entre as ações de ler e deambular, 

descritas de maneira contínua e assindética, que nos permite até mesmo supor que o passeio 

na madrugada tenha ocorrido apenas no plano da imaginação do leitor de Eça. 

A percepção do espaço, transposta na nota, revela ainda o caráter reflexivo que 

realidade e literatura possuem na obra, na medida em que a emoção estética só parece se 

completar quando é possível também apreendê-la pelo olhar. Vem daí a atração do narrador 

do Diário pelas imagens plásticas – pintura, escultura, retrato – e cinematográfica. O percurso 

pelos lugares significativos para a memória literária tem a intenção de ajustar as imagens 

conhecidas por meio da representação literária aos espaços concretos de onde ela recebe 

inspiração. Para o narrador, no entanto, não se trata de sair à procura de um fundamento 

realista na obra literária, mas de verificar como a percepção dos espaços físicos reais se funde 

à memória plasmada nos livros. Nesse sentido, Leiria será para sempre a cidade descrita por 

Eça, pois nem mesmo as novas praças e construções têm o poder de alterar o cenário 

eternizado pelo grande romance do realismo português, como o narrador explicita em outra 

passagem
57

. 

3.6. Poética do fragmento 

O trabalho cuidadoso de construção do fragmento chama particularmente a atenção no 

Diário. Sabemos que a poesia, a micronarrativa ficcional, o ensaio são formas importantes na 

economia geral da obra, pelo alto poder de expressividade que alcançam; o fragmento curto, 

no entanto, no mais das vezes, é a forma discursiva padrão dos diários pessoais, 

comparecendo em larga medida no texto torguiano. 

No Diário, o tratamento do fragmento diarístico vai de par com um questionamento 

presente na primeira fase do romantismo alemão. Schlegel, num de seus aforismos mais 

conhecidos, lembra-nos de que: “Muitas obras dos antigos se tornaram fragmentos. Muitas 

obras dos modernos já o são ao surgir”
58

. O aforismo aponta para dois momentos distintos da 

escritura fragmentária. No primeiro deles, temos a ideia de fragmento como pedaço de algo, 
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que vem da Antiguidade e guarda relação com a etimologia da palavra, fragmen (pedaço de, 

em latim)
59

. Essa primeira noção remete diretamente à questão da materialidade, liga-se à 

ideia de ruínas, de algo que foi destruído pelo tempo e de cujos despojos conhecemos apenas 

extratos ou pequenas partes, como é o caso dos escritos dos filósofos pré-socráticos. 

Posteriormente, no Renascimento, o conceito de fragmento vai se ligar propriamente à 

arte, referindo-se especificamente à parte de uma obra artística. Nesse momento soma-se à 

primeira definição, arqueológica, a ideia de fragmento como obra inacabada, seja por falta de 

tempo, seja por desinteresse de seu criador em terminá-la
60

. 

O Romantismo alemão elegeria o fragmento como a forma privilegiada de escrita. 

Como aventa Torres Filho, “produto, talvez, de uma erosão e conflagração no próprio 

pensamento?”
61

. Como resistência ao modelo narrativo-extensivo cultivado no Classicismo, 

os românticos propunham um novo paradigma fragmentário-intensivo de escritura
62

. A recusa 

ao discursivo, enfatizando a brevidade e a intensidade do texto, favorece o desenvolvimento 

de uma forma mais concentrada e expressiva, que se aproximaria progressivamente da 

linguagem poética. Nesse momento, o fragmento adquire seu sentido moderno, ao qual 

Schlegel se referia.  

A contextualização teórica acima pode nos auxiliar na compreensão de como prosa e 

poesia se imbricam no Diário.Vejamos nas passagens:  

Vila Nova, 14 de Julho de 1936 – Às vezes ponho-me a pensar se a aceitação 

calma da morte no homem da terra não será o resultado desta íntima comunhão com 

o ritmo da natureza. No inverno, árvores despidas; na primavera, folhas e flores; no 

verão, frutos. No inverno seguinte, árvores despidas, na primavera, folhas e flores; 

no verão, frutos. No inverno a seguir... Eu bem sei que o homem da cidade tem por 

sua vez mil maneiras de notar este eterno retorno da vida e da morte. Parece-me é 

que ali a coisa não tem esta nitidez, esta evidência, esta fatalidade
63

. 
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São Martinho de Anta, 25 de Dezembro de 1938 – O dia foram as camélias e 

as trepadeiras que plantei com meu Pai. Poucas vezes, nestes trinta anos, me senti 

tão uno, tão certo, como junto daqueles setenta a plantar flores. Porque meu Pai, 

assim magro e assim debruçado sobre a terra, enche de paz e confiança a inquietação 

mais desvairada
64

. 

A musicalidade intensa e as imagens metafóricas da natureza são incorporadas, nos 

fragmentos acima, para expressar sentimentos complexos e distintos. No primeiro, a 

inquietação filosófica sobre a essência do tempo; no segundo, o amor pelo pai e pela terra que 

parece de alguma forma fundir-se. O hibridismo de gêneros, tão assimilável pela forma do 

Diário, absorve essas duas formas de dicção, tornando o fragmento narrativo e a poesia uma 

só coisa, como fora para os primeiros românticos, como é para Miguel Torga. 

Além da poesia, o Diário também absorverá outras formas que têm no fragmentário 

um princípio constitutivo, como cartas, ensaios, comentários, entrevista etc. Por tal natureza 

compósita, Barrento vê no fragmento romântico uma tendência à anulação das fronteiras entre 

os gêneros, que está presente, quer na relação entre os fragmentos, quer na sua qualidade de 

“género anfitrião de todos os outros da poesia à narrativa, da filosofia à crítica, da música à 

ciência”65. Tal “sociabilidade” no Diário, de Miguel Torga, processa-se pela presença dessas 

duas dimensões herdadas da Escola de Iena: o relevo na construção de cada fragmento e a 

fusão harmônica de diversos gêneros sejam eles de matriz popular (a anedota, os provérbios) 

ou erudita (o ensaio, a poesia, o chiste). Por causa dessa dupla inclinação, o texto torguiano 

revela uma ambiguidade. De um lado a atração pelas formas fragmentárias e inacabadas que 

está presente em toda arte moderna; de outro, um esforço contínuo de submeter o texto a 

diversos níveis de escritura e reescritura em busca de uma perfeição orgânica que parece 

desmentir a premissa anterior. 

João Barrento parece perceber esse desacordo já nos postulados dos primeiros 

românticos, que concebiam o fragmento como uma unidade fechada em si mesmo, uma 

espécie de microcosmo à parte. Segundo, o crítico português: 

Nunca o fragmento pôde prescindir da articulação com uma qualquer forma de 

totalidade. (...) Não se confirma, assim, a conhecida analogia do fragmento com o 

ouriço (Schlegel) que se fecha sobre si mesmo para constituir um microcosmo 

autônomo. Não há autonomia do fragmento, que não é uma forma-em-si, nem nos 

românticos, nem nos modernos – embora nestes seja, não resto ou ruína de uma 
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totalidade perdida, mas o resultado de uma vontade do fragmentário presente em 

toda a arte moderna
66

.  

Esta possível abertura do fragmento para uma totalidade maior que o abrange é o que 

nos permite considerar, como fez Marcello Mathias, o Diário torguiano uma espécie de obra 

acabada. O esforço de aperfeiçoar, ao longo dos anos, a tessitura do fragmento tem sentido na 

medida em que o autor pensa em cada nota como parte de um conjunto maior. Os volumes 

dos Diários foram escritos sucessivamente e publicados em anos distintos, mas de alguma 

maneira permanecem unidos por um liame integrador. Nesse sentido, a versão integral da 

obra, organizada pelo autor pouco antes de sua morte e editada pela Dom Quixote, veio 

confirmar a natureza, ao mesmo tempo, amalgamada e harmônica desses escritos. 

3.7. A figura do leitor 

Os esforços para moldar o diário íntimo a fim de transformá-lo em diário literário 

conferem ao livro um interesse peculiar para a crítica e o público para além da mera 

curiosidade biográfica. Vimos anteriormente que Miguel Torga procura ao longo do Diário 

dialogar com a literatura intimista, afirmando que seu texto é um expoente dessa modalidade. 

O diálogo se estabelece também com o leitor, a quem o narrador interpela de tempos em 

tempos para explicar suas intenções. Nesse sentido, poderíamos ver o narrador não somente 

como figura que fala de si, mas também como instância que instrui o leitor sobre as sutilezas 

do discurso confessional. 

A referência direta à figura do leitor não aparece de imediato na obra, salvo engano, 

ele será mencionado pela primeira vez no Diário II, do seguinte modo: 

S. Martinho de Anta, 29 de Dezembro de 1941 – (...) como eu estou longe do 

futuro em que algum heróico leitor se há-de aborrecer com isto que agora escrevo
67

. 

 No Diário I, contudo, existem situações em que o narrador se refere ao leitor de forma 

indireta, por exemplo, nos momentos em que fala da importância da sinceridade como 

parâmetro para sua concepção literária. A justificação do narrador tem intenção de propor 

uma ética de transparência na escritura do Diário que oriente o leitor e balize a própria 

configuração do discurso autobiográfico.  
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É interessante observarmos, ao longo dos Diários, como se apresenta a questão da 

sinceridade uma vez que ela não se liga estritamente à concepção de verdade factual. Ela é 

pensada e medida dentro de uma perspectiva ética e estética. Nesse sentido, é igualmente 

instrutivo acompanharmos outro nível de reflexão que corre paralelamente ao debate da 

verdade autobiográfica, e que parece um pouco escondido no texto. Esse nível discute, 

paradoxalmente, a liberdade de fabulação do escritor.  

Nas primeiras notas do diário o narrador nos informa de uma queixa que os amigos e 

colegas do Café Central têm contra ele: “Hoje, no café, aqui-del-rei
68

 que eu exagero, aqui-

del-rei que conto uma anedota e a anedota já sai da minha boca transfigurada”. No trecho, o 

narrador refere-se à crítica corrente em seu meio social sobre sua tendência a fabular 

demasiadamente as coisas. A estratégia para nos apresentar o narrador do Diário não poderia 

ser mais ambígua, pois nos mostra um indivíduo considerado demasiadamente “imaginativo” 

por seus pares. 

Se à primeira vista a cena parece lançar certo descrédito sobre o narrador de um diário, 

ela também pode adquirir outra finalidade. Transforma-se em uma oportunidade privilegiada 

para que o narrador se justifique diante do leitor, pois parece que é a ele que se dirige, mais do 

que a seus colegas, quando responde: “É certo, exagero. (...) Mas pergunto: – Pondo como 

condição que não haja mentira em absoluto no que diz, quem é mais de aqui-del-rei: quem 

acrescenta, enriquece, aumenta e vivifica as coisas, ou quem as diminui, amesquinha, 

empobrece, achata e reduz a nada?”
69

. 

O desabafo recupera a crítica negativa inicial (ao exagero) que vem do círculo de 

amigos e direciona-a, dentro das reflexões nas páginas do Diário, para o fazer artístico, no 

qual a fabulação terá sentido essencialmente positivo. Assim, um traço incômodo na vida 

pública, a tendência a aumentar as coisas, torna-se ganho no processo mimético-literário, que, 

em suas ambições, também almeja representar a vida. 

Algumas páginas à frente, novamente, o autor tenta se justificar, não mais com ironia, 

mas com certa melancolia: “De quantos ofícios há no mundo, o mais belo e o mais trágico é o 
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de criar arte. É ele o único onde um dia não pode ser igual ao que passou. O artista tem a 

condenação e o dom de nunca poder automatizar a mão...”
70

. 

A reflexão da nota, de teor metalinguístico, menciona o processo de criação artística, 

mas serve como uma luva para pensarmos especificamente na escrita do diário, que é 

considerada a forma de escritura dos dias por excelência. O diário tem a pretensão de retratar 

com fidelidade a experiência do dia, mas para que possa existir textualmente, para que possa 

perdurar como expressão literária, precisa transfigurar esteticamente essa experiência. 

Nos dois trechos destacados do Diário, o narrador problematiza sua própria condição 

escritural. Ao longo do texto, esses impasses são transmitidos ao leitor a fim de avisá-lo das 

múltiplas facetas da obra confessional de modo a fazê-lo compartilhar os mesmos impasses e 

dilemas do narrador. Dessa forma, pode-se dizer que se estabelece uma espécie de “pacto” de 

leitura entre o autor/narrador e seu leitor que tem como função definir os limites da exposição 

autobiográfica, refrear a curiosidade exagerada do leitor e alertar sobre a dificuldade, em 

pleno século XX, de redigir um diário nos moldes tradicionais. À medida que tais reflexões 

críticas vão se adensando, ao longo dos volumes, torna-se mais complexa e madura a posição 

do narrador sobre a natureza e o sentido de escrever um diário pessoal. 

O procedimento pelo qual o narrador do diário dialoga com seu leitor remete à ideia 

bastante conhecida de “Pacto autobiográfico”, formulada e difundida por Phillip Lejeune, que 

afirma que o foco para a compreensão dos escritos autobiográficos deve estar justamente no 

“pacto de leitura” firmado entre essas duas instâncias. Lejeune chama de “Pacto” o contrato 

de leitura, implícito ou explícito, no qual o autor estabelece a maneira como o leitor deve ler e 

entender seus escritos confessionais, uma vez que estes oscilam historicamente, levando-se 

em consideração a posição do leitor
71

. Embora proposto para a análise da autobiografia, o 

pacto autobiográfico, como observa Lejeune, é útil para se pensar as formas intimistas em 

geral. 

No diário, por exemplo, o autor atesta sua intenção autobiográfica por meio da 

inscrição de seu nome próprio, exposto na capa, cuja identidade é a mesma do narrador e da 

personagem principal da obra. Nesse sentido, o conceito nos parece apropriado para 

considerar as múltiplas interpelações ao leitor, nos Diários, um procedimento engendrado 
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pelo autor para a proposição de um contrato de leitura. Nas frequentes interpelações que faz 

ao leitor, o narrador afirma sua intenção de partilhar suas experiências, de registrar impressões 

sobre seu tempo e de refletir sobre si mesmo de maneira franca. Ainda que Miguel Torga não 

se identifique nominalmente no texto, seja por seu nome de batismo ou pelo pseudônimo 

literário que adotou, o leitor reconhece a identidade entre o autor e o narrador por meio das 

menções frequentes à sua genealogia familiar, à sua cidade natal, à sua atuação médica, às 

obras literárias que publicava etc. 

Este leitor, que Genette chamaria de narratário extradiegético para diferenciar tal 

figura textual do leitor em carne e osso ao qual o autor não tem acesso
72

, não é visto como 

ingênuo pelo narrador, além de destinatário é também tema de inúmeras reflexões críticas ao 

longo dos Diários. Ao dirigir-se ao narratário, espécie de prefiguração do leitor real, o 

narrador procura antepor os possíveis questionamentos que porventura aquele venha lhe 

apresentar, justificando-se de antemão. De tempos em tempos, o narrador fala diretamente ao 

leitor para reafirmar sua intenção biográfica: “Não tenho nada a esconder do leitor, a quem 

nunca vendo gato por lebre, mas quero ter mão em mim, evitando-lhe o espetáculo de uma 

exibição confrangedora”
73

. 

A projeção de um leitor crítico também ocupará um papel decisivo na organização da 

matéria biográfica que compõe o diário. Como lembra Bakhtin, nos textos biográficos e 

autobiográficos o leitor possui uma importância substancial na formação do sentido e no 

acabamento estético da obra: 

A partir de nosso ponto de vista [de leitores], introduziremos na leitura valores que 

se devem à nossa posição exotópica relativa ao sujeito da introspecção-confissão, 

com todas as possibilidades atinentes a essa posição: vamos atribuir o significado de 

um acabamento ao seu final e a certos desenvolvimentos (pois estamos no exterior 

no tempo), vamos introduzir um pano de fundo (pois percebemos o sujeito como 

determinado por uma época e um clima históricos – quando os conhecemos – e, de 

uma maneira geral, percebemo-lo simplesmente contra o fundo daquilo que sabemos 

complementarmente), vamos situá-lo num espaço que engloba as seqüências 

desunidas de sua realização, etc. Tudo quanto introduzimos assim do exterior, graças 

ao excedente de nossa percepção, poderá constituir a forma estética da obra. O 

contemplador tende a tornar-se o autor cujo herói será o sujeito da introspecção-

confissão
74

. 
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Essa figura experiente e bem informada consegue preencher, com o conhecimento 

factual ou imaginativo, as lacunas deixadas, por vezes, pela escritura íntima. O leitor tem 

condições de responder ao texto de forma a aceitá-lo ou a rejeitá-lo. Ele é um elemento 

dinâmico na história da recepção das formas confessionais porque é capaz de renovar as 

interpretações da obra a partir da atualização do processo de leitura. 

Contudo, não podemos deixar de mencionar o fato de que os debates da crítica 

literária, nos últimos anos, ganharam um enfoque que pretende desacreditar a possibilidade de 

um pacto de leitura, nos moldes propostos por Lejeune, e mesmo a mera pretensão 

autobiográfica. Pierre Bourdieu foi incisivo ao advertir sobre os perigos da “ilusão 

biográfica”: 

Produzir uma história de vida, tratar a vida como uma história, isto é, tratar a vida 

como o relato coerente de uma seqüência de acontecimentos com significação e 

direção, talvez seja conformar-se com uma ilusão retórica, uma representação 

comum da existência que toda uma tradição literária não deixou e não deixa de 

reforçar
75

. 

A preocupação do filósofo com a ilusão retórica na elaboração de um relato pessoal é 

pertinente na medida em que foi a tônica das autobiografias tradicionais e, ainda hoje, mesmo 

após uma série de descobertas da filosofia e da psicanálise, existe uma variedade de textos 

autobiográficos nos quais a narrativa da vida pensada em termos de totalidade, unidade e 

exemplaridade ainda é muito presente. 

Contudo, outra vertente de escritores no século XX propõe justamente a rasura dessa 

intenção ingênua de biografismo. O narrador do Diário mostra-se consciente desses impasses 

ao pôr em evidência não o “esforço de apresentação [e] produção de si”
76

, que Bourdieu 

atribui ao texto biográfico, mas antes os momentos de questionamento, de perplexidade e de 

instabilidade do eu que ali se expressa. Um traço que acompanha o narrador é a dificuldade de 

apreender e expor claramente os conteúdos vividos, mostrando mais dúvidas sobre si do que 

certezas. Como consequência desse percurso tateante e incerto, temos o alto grau de 

complexidade que a leitura do Diário, por vezes, apresenta, solicitando um leitor maduro e 

previamente familiarizado com as vicissitudes do narrador e com o contexto histórico-cultural 

configurado na obra. Exigências que a leitura de uma autobiografia clássica ou de um 
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romance tradicional não suscitaria. Dessa forma, o projeto autobiográfico de Miguel Torga 

segue certos códigos de escritura do gênero, mas esbarra no leitor como limite que uma ética 

na representação do eu deve se impor. 

O postulado de uma ética da escritura de si pressupõe uma fronteira a qual o autor 

deve respeitar para não falsear a experiência que se propõe narrar, seja ela pessoal ou coletiva. 

Do ponto de vista da escrita subjetiva, seguir esse princípio é complicado, principalmente no 

momento de redação das memórias ou autobiografias que nascem naquela fase da vida em 

que a imagem privada já se confundiu indubitavelmente com a esfera pública do narrador. O 

diário, em tese, fugiria à tentação à supervalorização do eu, devido à proximidade que 

mantém entre o acontecimento vivido e o registro em nota. No entanto, não podemos esquecer 

que mesmo escrevendo no calor da hora, existem temas e circunstâncias que o diarista pode 

não se dispor a compartilhar, ainda que não deforme deliberadamente a realidade. 

Miguel Torga espelha bem essa ambiguidade quando diz ter colocado em muitos 

espaços do Diário um poema onde gostaria de pôr um insulto. Em seguida, complementa o 

pensamento dizendo que é um absurdo se pensar num diário como um perpétuo “derrame de 

pecados e maceração”
77

. Pensando no leitor como um cúmplice, Torga pede-lhe que partilhe 

suas angústias, respeite seus humores e seu temperamento de “cavador”
78

 que pondera, a todo 

instante, sobre o que é possível dizer no Diário. 

É inegável que as intervenções do narrador revelam uma consciência complexa e 

tortuosa dos meandros da narrativa do eu, sem, no entanto, deixar de acreditar num projeto de 

escrita autobiográfica. Por conseguinte, parece-nos um pouco deslocado o comentário de 

Isabel Vaz Ponce de Leão, lançado em um arguto estudo sobre os Diários, em que afirma: 

“enquanto sujeito e objeto do discurso, o eu converte o diário numa autoficção de uma só 

personagem”
79

. 

Aqui a crítica aproxima o Diário de textos surgidos, sobretudo, a partir de 1970, em 

que o biográfico comparece dentro duma lógica pós-moderna de jogo textual. Essa análise vai 

de encontro ao percurso que realizamos no primeiro e segundo capítulos deste trabalho, nos 
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quais tratamos justamente da formação de uma consciência autobiográfica em Miguel Torga. 

Dado que o leitor é convocado a atestar, com seu conhecimento de mundo, os eventos 

biográficos e históricos retratados na obra, considerá-la simplesmente uma autoficção não 

recairia num equívoco próximo ao cometido pelo narrador d’As confissões, de Rousseau, que 

via nesse texto intimista apenas um inequívoco teor de verdade? 

Apesar desses questionamentos, a perspectiva mencionada por Isabel Leão é um 

interessante contraponto àquela defendida por Lejeune. Se por um lado a pesquisadora nos 

lembra de que aquele que escreve não se cofunde necessariamente com aquele sobre quem se 

escreve, por outro, inverte o fundamento da escritura diarística ao atribuir um caráter 

autoficcional ao texto. Na medida em que considera que tudo que é dito é transformado 

propositadamente, a autoficção põe em suspeita todo o conteúdo biográfico e histórico que 

também podem servir de parâmetro para analisar o estatuto de determinado texto. 

Para destacar a especificidade do diário enquanto escrito confessional, talvez seja útil 

aprofundar um pouco mais as discrepâncias entre as duas modalidades. O termo autoficção 

surgiu para definir obras que não se encaixavam propriamente nem na lógica do texto 

autobiográfico, nem na do texto romanesco. O primeiro e mais conhecido texto autoficcional 

é Fils, de Doubrovski, cuja gênese foi descrita pelo autor da seguinte forma: 

(...) puse “novela” como subtítulo en la tapa, fundando así un pacto novelesco por 

atestación de ficticidad, simplemente porque me vi obligado a ello, a pesar de la 

insistencia incasable de la referencia histórica y personal. Claro que en el libro se 

trata de mí, surgido bajo la forma de mis iniciales J.S.D. (p. 21) luego des mis 

nombres explícitos JULIEN SERGE (p. 59), finalmente de mi apellido 

DOUBROVSKI (p. 68). No sólo autor y personaje tienen la misma identidad, sino 

también el narrador: como en cualquier buena y escrupulosa autobiografía, todos los 

hechos y gestos del relato son literalmente sacados de mi propia vida; lugares y 

fechas fueron verificados maniáticamente
80

. 

À guisa de conclusão, o autor afirma que “La autoficción es la ficción que en tanto 

escritor decidí darme de mí mismo, al incorporar a ella, en el sentido pleno del término, la 

experiencia del análisis, no sólo en la temática sino en la producción del texto”
81

. 

Considerando as declarações de Doubrovsky, assoma em primeiro plano a intenção de firmar 

um pacto ficcional com o leitor quando indica na capa do livro tratar de uma obra romanesca. 
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O leitor deve considerar Fils um romance, ainda que a obra revele correspondência entre o 

nome do autor, exposto na capa, e o do narrador-personagem, e tenha como matéria eventos 

da própria experiência do autor. 

Há nessa intenção uma clara tentativa de circunscrever o texto ao plano da 

ficcionalidade, ainda que a obstinação do leitor possa, eventualmente, pôr em dúvida tal 

estatuto. Segundo o depoimento de Doubrovsky, a autoficção não seria o oposto do diário, no 

qual o autor apresenta o mundo do narrador e da personagem como sendo o próprio mundo 

em que habita? Em que procura justamente encontrar a convergência (e coerência) entre os 

fatos vividos e os fatos narrados na obra? 

Considerar a priori o Diário uma forma autoficcional descaracteriza a interpretação de 

leitores e contemporâneos de Miguel Torga que reconheceram na obra um registro 

contundente e arguto de um momento histórico dramático, espécie de testamento político e 

humano de um período em que Portugal viveu amordaçado. Justamente por não ser uma 

“autoficção de uma só personagem”, ancorado na primeira pessoa convertida em instância 

absoluta, o Diário pôde fazer eco a diversas vozes agudas, mantidas em silêncio, naqueles 

conturbados anos da nação portuguesa. 

Se o diário de José Saramago revela a atenção com que o autor acompanhava a 

recepção crítica à sua obra, o Diário de Miguel Torga demonstra preocupação com a 

interpretação que o leitor faria de seus escritos, esperando dele uma avaliação justa. Nesse 

sentido, podemos dizer que existe um diálogo entre Torga e seu leitor, e que, por ter tentado 

estabelecer uma relação de cumplicidade, pôde oferecer não uma representação ficcional de 

sua vida, mas um depoimento escrito com a “sinceridade possível”
82

. Atento às “duas regras 

do Vieira a doirar a pílula”
83

, Torga considera, em seu estilo franco e direto, toda falsificação 

ou toda promessa de confidências desmedidas uma espécie de fraude para com o leitor
84

. 

A convicção em uma “sinceridade possível”, ou seja, a sinceridade confrontada com 

seus limites psicológicos e históricos é o que o faz, muitas vezes, “pôr um poema onde 

deveria estar um desabafo”. Assim, a vontade de narrar seus dias, embora consciente de sua 
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dificuldade, projeta uma imagem que não tende a uma superioridade, como na autobiografia
85

, 

mas revela um eu em estado de conflito que quer se comunicar com o outro
86

. No Diário fica 

implícita antes a vontade de compartilhar uma determinada experiência da vida, uma forma de 

olhar e refletir sobre o mundo, do que a promessa de revelações constrangedoras, ideia que é 

impensável para o autor. 

Fazer literatura a partir da exposição mediada das vivências pessoais, revelar pouco a 

pouco seu temperamento singular, fazer catarse de uma determinada experiência histórica 

traumática, quais seriam as motivações que levariam o autor à escritura íntima? No Diário I, o 

autor deixa uma pista: “Em pequeno, sem saber bem porquê, a esta hora benzia-me; agora, 

igualmente sem ver o fundo a razão da coisa, escrevo um diário (...)”
87

. Os dois atos, em si tão 

diferentes, revelam um desejo de transcendência que liga a escritura e a fé cristã. 

3.8. A poética do vazio 

A partir de 1934, Miguel Torga percorre semanalmente o caminho entre Coimbra e a 

aldeia de Vila Nova, onde atende como médico alguns dias por semana. Nas notas do período, 

o narrador não faz comentários precisos sobre o seu trabalho no hospital ou impressões do 

lugar. Vila Nova não teria muita importância para os Diários se grande parte dos registros, em 

1935 e 1936, não tivesse sido escrita nos dias em que o narrador ali atendia. 

A experiência provinciana se reflete nas páginas do Diário. O cotidiano monótono 

favorece a abertura confessional e aumenta a sensibilidade do autor, que revela seu lado mais 

melancólico: “Os dias passam-se à margem do que realmente é vida”
88

. O tédio favorece a 

introspecção, isolando o narrador do mundo exterior, ao mesmo tempo em que o torna mais 

consciente de si. As notas se tornam mais subjetivas e autorreflexivas. O desespero do 

narrador em parte é pelo isolamento geográfico, quando diz, “que hei-de eu fazer aqui, numa 

aldeia destas, uma noite inteira de inverno”
89

, mas possui também um sentido existencial, “Há 

quase um mês que não escrevo este diário. Para quê escrever todos os dias a palavra 
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solidão?”
90

. Há um genuíno questionamento ontológico nas imagens que o narrador constrói, 

ora em prosa lírica (“Deixei que a vida se escoasse na ampulheta em frente dos meus olhos, 

feito areia miúda e persistente”
91

), ora em poema em prosa, como em “Calmaria” (Nada! / 

Horas e horas neste ponto morto / Onde caiu agora a minha vida...)
92

. 

Existe um campo semântico que se destaca nos primeiros anos registrados nos Diários 

no qual predominam as ideias de tédio, solidão, noite, vazio, nada. A reiteração deste campo 

está presente no primeiro volume e, de certa maneira, nunca deixará de fazer parte dos 

Diários. Não existe gradação desses sentimentos num intervalo de tempo. Eles coexistem e se 

alternam ao longo das notas. A escritura do Diário muitas vezes se dá por meio do registro da 

sensação de desperdício do tempo que marca o cotidiano do narrador nos anos de início do 

exercício da medicina. Após os dias atarefados do hospital, para os quais o narrador já se 

encontrava preparado, sucediam-se noites de angústia, em que não via “(...) outro remédio 

senão gastar as horas a fabricar esta prosa travada, mais circunlóquio menos circunlóquio, esta 

prosa perra e oca que chega a meter nojo aos cães”
93

. 

O estado de espírito negativo se reflete no julgamento que faz de seus próprios livros. 

Quando por fim publica uma nova obra, é dentro desta perspectiva niilista que a avalia: “olho 

esta realidade que eu tirei do nada, que bem ou mal arranquei de mim, com o mesmo 

desânimo com que olho uma teia de aranha. (...) O meu desalento vem duma voz negativa que 

me acompanha desde o berço e nas piores horas diz isso: Nada, em absoluto, vale nada”
94

. 

A experiência do vazio dos dias vem metaforizada de muitas maneiras no Diário. Na 

poesia, por exemplo. No incipit do poema “Bucólica”, escreveria: “A vida é feita de nadas”
95

. 

No registro do cotidiano no Diário: “Coimbra, 7 de dezembro de 1938 – Chuva, frio, doentes, 

solidão e, à noite, no cinema, O Homem Que Desceu à Cidade (...)”, no meio da nota, o 

narrador faz uma pequena digressão para contar o enredo do filme, um breve intervalo de 

fuga, antes de concluir: “Depois do filme, chuva, frio e solidão”
96

. Na nota mais radical do 
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Diário, consta somente: “Coimbra, 17 de Janeiro de 1939 – Nada”
97

, representando o 

paroxismo da sensação de que nada há de substancial em sua vida, não há nada para relatar 

sobre seu dia. Tal sentimento parece agravado pela vida provinciana, longe do convívio 

cotidiano com a boemia intelectual de Coimbra. 

A dificuldade de comunicação revela um indivíduo em conflito, que espelha na forma 

do diário suas fissuras com o mundo. O isolamento social favorece a confidência, levando-o a 

refletir sobre seus sentimentos em turbulência. Vêm à tona, nesse instante, problemas de 

ordem particular, como um noivado mal encaminhado, uma nova desilusão amorosa, e, 

principalmente, as dificuldades em atingir o grau de precisão literária que buscava 

obsessivamente há vários anos. O excesso de introspecção também é percebido de maneira 

incômoda pelo narrador, que lamenta: “porque a contemplo a todo instante (a vida) não 

cresce, não varia, não muda”
98

. O constrangimento provocado por tal estado de maceração 

fará o autor, posteriormente, limar as passagens mais comprometedoras desse período. 

A dicção excessivamente individualista das notas do Diário I sofrerá alteração no 

Diário II, a partir do ano de 1942. Como dissemos anteriormente, nesse ano a frequência ao 

diário será o dobro da do ano anterior. O pessimismo ainda marcará fortemente as anotações 

cotidianas, porém o eu autobiográfico sai pouco a pouco de seu estado de autofixação para 

refletir mais abertamente sobre seu contexto histórico-social. Ao pessimismo de cunho 

ontológico soma-se ainda um medo provocado por uma grave doença. A longa convalescência 

faz o narrador temer pela própria vida. Nesse período, a matéria principal do Diário deixa de 

ser o eu introspectivo do primeiro volume, com seus questionamentos existenciais e literários, 

para voltar-se também para a representação do seu contexto histórico imediato. É o momento 

em que o narrador do Diário coloca-se como testemunha do seu tempo e dos efeitos da 

guerra. 

3.9. Paisagem e vida social 

Eu sou tu quando sou eu. 

(Paul Celan) 

Na transição do primeiro para o segundo volume do Diário, intensifica-se a 

peregrinação do narrador pelas pequenas cidades e aldeias de Portugal. Se no início da obra os 
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deslocamentos eram essencialmente por seu Trás-os-Montes natal e, em certa ocasião, por 

alguns países da Europa, no Diário II a intenção é conhecer profundamente o restante do 

território português. Os itinerários revelam o fascínio de Miguel Torga pela geologia, 

botânica, hidrografia, arqueologia etc., aguçado, talvez, pela experiência de agricultor e 

caçador, a qual forneceu também matéria e substância para o conteúdo telúrico que marca 

profundamente sua literatura. 

Nos contínuos deslocamentos pela pátria ficam explícitos os laços ancestrais, quase 

míticos, que ligam o narrador a terra. Essa identidade profunda materializa-se no plano 

linguístico por meio de um registro intensamente lírico e imagético, no qual a representação 

da natureza evidencia toda a grandiosidade que ela possui aos olhos do narrador: 

Açor, Serra da Lousã, 26 de Outubro de 1942 – Aqui estou, no alto desta 

serra ondulada, sentado, a contemplar um largo horizonte (...) De resto, faz parte do 

meu ritual subir aos altos, sentir a voluptuosidade da fadiga, como diz Unamuno, e 

depois olhar. Devo à paisagem as poucas alegrias que tive no mundo. Os homens só 

me deram tristezas (...) Vivo a natureza integrado nela. De tal modo, que chego a 

sentir-me, em certas ocasiões, pedra, orvalho, flor ou nevoeiro. Nenhum outro 

espetáculo me dá semelhante plenitude e cria no meu espírito um sentimento tão 

acabado do perfeito e do eterno
99

. 

Na passagem citada surge um dos motivos mais frequentes nas narrativas do autor, a 

montanha ou a serra
100

, refúgio natural no qual o narrador pode momentaneamente buscar 

uma forma de integração cósmica mais profunda do que é possível alcançar na vida na 

planície. A subida aos espaços altos, motivo essencialmente romântico, denota o desejo do 

narrador de chegar a uma transcendência absoluta capaz de integrar homem e natureza, 

homem e cosmos, fazendo-o sentir-se como “pedra, orvalho, flor, nevoeiro”. A linguagem 

metafórica indica uma relação marcadamente sentimental com o meio físico, ainda que em 

outros momentos o narrador possa nos surpreender com a precisão descritiva do espaço e com 

o uso de vocábulos raros na designação de plantas e acidentes geográficos, indicando, por sua 

vez, um conhecimento quase científico desses elementos. 

Dessa forma, a paisagem natural não se enquadra, precisamente, na moldura que as 

retóricas romântica e intimista apontam como simples pano de fundo para a exposição dos 

conflitos do eu e “como horizonte (objeto de visão) e ambiente (fundo, cenário) do homem 
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privado, solitário e passivo”
101

. Na narrativa torguiana, a paisagem possui uma significação 

que vai além da intenção meramente figurativa ou como espelho das oscilações íntimas do 

narrador. Poderosa como Gaia, a terra surge como um elemento vivo que ora propicia à voz 

narrativa momentos de pura contemplação, ora favorece importantes reflexões acerca de si 

mesmo e de sua realidade: 

Coimbra, 9 de Outubro de 1938 – Dia de caça. De manhã nos montes e nas 

barrocas de Valcanosa; de tarde nos campos do Mondego (...). Montemor ao longe, 

em terracota, sobre um renque de choupos. Um horizonte sem fim para onde o rio 

corria. A lua, vermelha como um balão minhoto, pendurada no céu. E aquela luz 

mediúnica a penetrar tudo e a projectar a realidade em transparência num écran 

distante. Nada que se possa figurar em palavras. Silêncio puro
102

.  

 

S. Vicente, 6 de Agosto de 1942 – Eu gosto da paisagem. Mas amo-a duma 

maneira casta, comovida, sem poder macular a sua intimidade em descrições a 

vintém por palavra. Chego a uma terra e não resisto: tenho de me meter pelos 

campos fora, pelas serras, pelos montes, saber das culturas, beber o vinho e provar o 

pão. E quando anoitece volto, como agora, cheio do enigma que fez cada região do 

seu feitio, tal e qual como pôs nas costas do dromedário aquela incrível marreca, e 

no pescoço do leão aquela fantástica juba
103

. 

Como transparece acima, a representação dos elementos telúricos, a partir do olhar do 

caçador ou do viajante, é uma forma de abertura na obra para a inserção de novos espaços e 

pessoas. O narrador afasta-se dos espaços de confinamento, o quarto e o consultório, que 

favorecem a dicção pessimista e solitária que dá o tom no Diário I, para projetar uma imagem 

mais relaxada e aprazível de si. Essa paisagem natural nada tem a ver com aquela desenhada 

no início da obra, no poema “Paisagem”, por exemplo, que revela toda a carga negativa 

contida em sua “paisagem interior”: 

S. Martinho de Anta, 6 de Março de 1934. 

         Paisagem 

 

Hirtos, os montes velam 

O cadáver gelado do meu sonho. 

Num desespero íntimo, contido, 

Que seca na raiz toda a verdura, 

Velam seu corpo astral, caído 

Numa vala sem fundo de amargura
104

. 
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O desespero do eu poético reflete o estado vulnerável do narrador à época, quando se 

sentia consumido pelas diversas tensões que o perturbavam, dentre elas, a dúvida entre 

província/cidade, reclusão/gregarismo, casamento/boemia, medicina/poesia, 

cristianismo/agnosticismo, regionalismo/cosmopolitismo, humanismo/negativismo humano 

etc. Afetada pela negatividade do eu poético, tal paisagem íntima, excessivamente artificial e 

retórica, destoa da exuberância que a natureza viria a adquirir nas narrativas clássicas do 

autor. A partir do Diário II, a projeção na narrativa dos espaços abertos é uma tentativa de 

escapar ao casulo e maceração do eu que comprometem as composições literárias e afetam o 

equilíbrio psicológico do narrador-personagem. 

Esse movimento de Libertação, título, aliás, de um livro de poesia que publicou em 

1943, um ano após ter lançado outro livro de poemas, muito sugestivamente chamado 

Lamentação, não constitui um esforço para superar todas as tensões que o acompanhavam no 

referido período. O que incomoda o autor-narrador é precisamente o tom de maceração que 

parece comprometer tudo quanto escreve. Passada essa fase de crise aguda, os conflitos 

existenciais serão um catalisador importante de sua produção literária, liberando-se 

progressivamente do sentido essencialmente negativo que transparece no poema “Paisagem”. 

Posteriormente, o narrador encontrará uma forma de equilíbrio em sua complexa dialética 

existencial de modo a tentar conviver com ideias e modos de vida que lhe pareciam, até então, 

incompatíveis. 

Com o tempo o narrador amadurece. Assim, a vida na província não representará, 

necessariamente, oposição à vida na cidade. Ambas são experiências complementares no 

percurso existencial do narrador. Reconhece, por exemplo, que sua essência transmontana 

possui uma dimensão universalista quando afirma, citando Unamuno: “sem perder o justo 

orgulho da origem, poderia sorver o orvalho doutra cultura”
105

. O homem enraizado precisa 

permanecer no homem culto para que este não perca o influxo essencial da terra que é tão 

importante para a criação literária. Nessa perspectiva, a perda das raízes é a consequência 

mais indesejável do processo de transposição do homem rural para a cidade. Tal sentimento 

de perda, provocado por uma modernização forçada, não se encontra ausente das reflexões do 

narrador, como fica expresso na queixa melancólica que faz ao visitar sua pequena cidade 

natal: 
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S. Martinho de Anta, 5 de Março de 1934 – Como a gente se perde! A 

linguagem que o meu sangue entende – é esta. A comida que o meu estômago deseja 

– é esta. O chão que os meus pés sabem pisar – é este. E, contudo, eu não sou já 

daqui
106

. 

O deslocamento geográfico será a maneira do narrador do Diário II de reinstaurar o 

vínculo com essa raiz primitiva, sair do circuito fechado da subjetividade e encontrar novas 

formas de alteridade. Como assinala a frase feliz de Teresa Rita Lopes: “A resposta à 

pergunta ‘Quem sou?’ implica outra, a interrogação ‘Quem somos?’ e vice-versa”
107

. 

Nesse sentido, quando o narrador-personagem põe-se em trânsito não quer meramente 

prolongar sua experiência interior. Sua necessidade real é desbravar e compreender o espaço 

exterior. A proximidade com a natureza, que para muitos é essencialmente contemplativa, 

adquire uma dimensão identitária na medida em que o narrador se vê, e, ainda, vê o homem e 

o meio em um processo de interação mútua, como a entrada abaixo claramente demonstra: 

Coimbra, 21 de Março de 1943 – Até aqui, para os herdeiros de Estrabão, o 

humano, em relação ao meio, ou é vítima ou algoz (...). Ora eu sugeria o 

alargamento desse critério estreito, e que se fizesse do homem um dos elementos 

fundamentais da geografia. Que no processo científico de qualquer troço do mundo 

figurasse o habitante do sítio, considerado já como factor natural, a par do relevo e 

da vegetação (...). Se o meio penetra o homem, é depois o homem que o incarna, o 

polariza, e testemunha o espírito e a essência do que nele é fundamental e vivo – 

Este é de Abaças – diz-se nos meus sítios, pelo faro
108

. 

O esboço de uma geologia humanista pretende religar, organicamente, o ser humano à 

terra que o viu nascer. Nesse sentido, a geografia deixaria uma identidade permanente, 

impregnada na psique e fisionomia do homem enraizado, que destoam dos “seres incolores”, 

“anônimos”, “neutros”, com o “bafio das bibliotecas”, que povoam as cidades, e que deixaram 

que se apagassem em si as marcas da origem. 

A viagem é uma oportunidade ainda para atar o liame com a realidade, “tocar a carne 

viva da nossa miséria social”
109

, recuperar extratos submersos da memória coletiva e 

encontrar aquele traço de experiência, aludido por Walter Benjamin, que foi se perdendo nas 
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relações humanas a partir do século XX
110

. De certa maneira, é a procura por um universo 

próximo àquele representado pela figura paterna, agricultor rústico, mas que possuía uma 

compreensão natural da terra e da vida que serve de antídoto para os períodos de melancolia 

do narrador. As considerações do pai possuem um pragmatismo e sabedoria arcaicos, mas que 

tem sua validade em momentos de crise: 

Coimbra, 18 de Novembro de 1942 – Estou pior. Mas aquele meu antigo 

desespero activo de morrer – atenuou-se. Agora olho o apodrecimento progressivo 

com a calma de quem vê um belo e irremediável pôr-do-sol. (...) O certo é que 

cheguei onde nunca cuidei chegar, pelo menos com trinta e cinco anos: às razões de 

meu Pai. Quando um dia lhe falava horrorizado da serenidade com que ele encarava 

a morte, respondeu-me à sua maneira: 

- O corpo farta-se de tudo, filho. Até de viver
111

. 

É visível o contraste que faz a fala dramática do filho, acometido por séria doença, 

com a resposta tranquila do pai. O estoicismo do progenitor, que não vem da filosofia, mas 

sim da observação atenta do ciclo da natureza, causa perplexidade e inveja ao narrador, que 

procura alcançar a “aceitação calma do homem da terra”. Procurar ressonâncias dessa voz 

paterna, reatar o vínculo com as representações originais é o que leva à deambulação pelo 

solo português, onde procura, nas manifestações da vida social, os resquícios dessa cultura e 

imaginário popular. Percorrer geograficamente o país é, portanto, aproximar-se dos símbolos 

emblemáticos que compõem a memória social e familiar: 

Arroiolos, 21 de Novembro de 1943 – Um tapete, e uma velha de noventa 

anos que o teceu com a paciência e a sabedoria de uma aranha. Quase que tive de 

lho arrancar da alma. Não se movia a rogos nem a notas. Não faço mais nenhum, 

gemia ela. Mas consegui vencê-la, e aqui o levo como um talismã. É uma vida 

embricada e colorida que quero pisar docemente pelos anos fora como um fofo 

cilício. O que uma máquina faz não tem o calor humano suficiente para me aquecer 

certos frios. Dificilmente consigo partir de um pneu para o seringueiro meu irmão do 

Amazonas. Mas terei sempre neste pano, vivo e terroso, o rosto macerado daquela 

senhora antiga, de vestido preto e gola alta, que escreveu talvez com estes fios o 

único poema de sua vida
112

. 

O trabalho manual é um dos elementos que adquire valoração significativa no Diário. 

Na narrativa o tempo e a experiência acumulados pela velha tecelã acrescentam uma aura 

singular à peça artesanal que compõe. No processo de tessitura do tapete, conjugam-se a 

tradição regional, a história individual, a história coletiva e a criação artística. A cena 
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capturada pelo narrador, tal qual uma imagem fotográfica, é transformada em uma metáfora 

simbolicamente rica e resistente à passagem do tempo, por meio da analogia que o narrador 

faz entre o ofício de tecer fio por fio, tal qual uma Ariadne moderna, e o ato de escrever. 

Em pleno século XX, assolado pela mecanização e pelos artefatos bélicos, a 

sobrevivência de alguns ofícios manuais parece ser quase um ato de resistência à 

uniformização e à destruição generalizada. Por isso, para o narrador, não é suficiente 

presenciar tais manifestações culturais e artísticas. Ele precisa conservar alguma prova 

material de sua existência, por isso adquire um tapete para si e escreve, no Diário, uma nota 

para os leitores. 

Nesse movimento de idas e vindas, compondo retratos da paisagem e dos homens, o 

narrador se coloca, afetivamente, muito próximo do mundo narrado. Sua linguagem culta e 

citadina muitas vezes é mesclada de provérbios e de expressões regionalistas que incorpora à 

prosa a fim de estreitar a distância entre seu registro discursivo e aquele da gente humilde de 

quem fala. Por tentar retratar com fidelidade, mas também com lirismo, a memória de pessoas 

e lugares distantes, o narrador ganha ares de cronista da vida social: 

Gerês, 25 de Julho de 1943 – Aqui apresento ao leitor benévolo o João 

Cantador, ou seja, o Nijinski do Minho. Nasceu em Rio Calvo, nunca foi vencido em 

desafios de cavaquinho e de malhão, funda na Bíblia as suas réplicas, e é de verdade 

um bailarino extraordinário, único, que só a nossa incultura consente se perca por 

estas serras a embebedar-se com vinho verde
113

. 

Nos dois exemplos, o da “velha tecelã” e o do “Nijinski do Minho”, deparamo-nos 

com narrativas concisas, acerca de pessoas anônimas que são apresentadas pela ótica sensível 

do narrador, homem da cidade, mas não de todo apartado do universo rural que não possa 

reconhecer suas representações mais simbólicas. O narrador andarilho do Diário aproxima-se 

da definição que Davi Arrigucci fornece-nos da figura do cronista. Segundo o crítico: 

O cronista é um lírico de passagem; se expressa de súbito, ao se deparar com o 

catalisador da emoção poética (...). Por outro lado, há nessa prosa também o ritmo 

sereno da narração, associado, ao que parece, à permanência das coisas no tempo, à 

memória do que o cronista viveu e aprendeu no passado interiorano: uma 

experiência mais socializada pelo contacto de rua e brinquedos com os meninos 

mais pobres e com o trabalho de gente humilde, assim como muito marcado pela 

proximidade da roça, do rio, do mar, da natureza (...). Assim o cronista moderno ao 

mesmo tempo dá voz ao narrador da tradição oral, contador de causos emigrado para 
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a cidade que, ao narrar por escrito, parece estar acompanhando ainda o curso natural 

das coisas do tempo de outrora
114

. 

Vimos, no narrador do Diário, esse duplo influxo: captar aquilo que de alguma forma 

já é parte de sua experiência individual; reminiscências de sua infância simples, e retratar, por 

meio da linguagem intensamente poética, instantes fulgurantes que recuperam a beleza desses 

tempos mortos. Dessa perspectiva, advém a posição sui generis que Miguel Torga ocupa no 

contexto do Modernismo português, e que tanto irritou os neorrealistas, ao preferir transpor, 

em sua literatura, conteúdos de uma identidade regional que lhe é próxima a representar o 

ponto de vista do homem citadino, que lhe é estranho. Sem nunca se deixar levar por um 

regionalismo simplista, gostava de afirmar que “O universal é o local menos os muros”. 

Outro traço que remete à figura do cronista, pensando não só no cronista moderno, 

como também no cronista histórico, à maneira de Fernão Lopes, um dos autores diletos de 

Torga, é o gosto pelas formas dialogadas. O modo dramático de narrar compõe inúmeras 

entradas do Diário, focalizando cenas em que o médico/escritor conversa com pacientes, 

amigos e pessoas do povo. Nesse sentido, o consultório médico é o lugar em que se 

desenrolam boa parte dos diálogos, embora as viagens também propiciem muitas situações de 

interação. A projeção dessas vozes possibilita a mescla estilística entre discurso pessoal e 

crônica social. Vejamos no exemplo: 

Coimbra, 28 de Abril de 1943 – O tecto do velho casarão hospitalar só não 

caiu porque isto da matéria às vezes resiste muito. 

Era na hora da aceitação. A ficha pedia respostas curtas e concretas. 

- Profissão? 

- Meretriz. 

- Filhos? 

- Oito. 

- Quantos?! 

- Oito. 

- E todos desde que... 

- Todos. 

Serena, como se tivesse dito uma coisa sem qualquer importância, continuou de pé, 

encostada à parede. 

- Sente-se. 

- Com licença. 

Amparou a barriga desmedida, acomodou-se no banco, e continuou a responder. 

- Abortos? 

- Nenhum. 

- Nenhum?!!! 

- Não senhor. 

- Na sua vida, de mais a mais... 

- Nenhum. Nunca quis. 
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- E os filhos? Vivos ou mortos? 

- Todos vivos e sãos. 

- Criados lá?! 

- Pois. 

As letras do assento oscilavam, inseguras, no papel. Firme, só ela, desgraçada, mas 

com sua folha de mãe corrida e limpa. 

- Muito bem. Suba. 

O nono rebento nasceu como o de qualquer mulher honrada, e a parturiente teve alta 

esta manhã (...)
115

. 

No diálogo acima, vemos que a narrativa autobiográfica cede espaço para a crônica 

dialógica que retrata a vida de uma paciente do Dr. Adolfo Rocha. Nessa modalidade de 

narrativa, o discurso direto e o discurso indireto livre são as formas preferidas pelo narrador 

por favorecer a configuração do universo social das personagens por meio do registro 

linguístico que elas utilizam. O narrador se posiciona como espectador interessado nos tipos 

humanos que adentram o consultório, revelando um vínculo de solidariedade com essas 

figuras de vidas mais duras. 

O leitor reconhecerá, por certo, semelhanças entre a pequena crônica narrativa acima e 

alguns contos de Miguel Torga. Em ambos, as leis da natureza, representadas pelo imperativo 

da procriação e da sobrevivência, sobrepõem-se à adversidade econômica, às convenções 

sociais e aos dogmas morais
116

. No diálogo entre o médico e a paciente, temos uma cena em 

que a meretriz parturiente é reconhecida, pelo narrador, não como expoente de uma vida 

dissoluta, mas como detentora de um influxo vital para gerar vida que a aproxima da natureza, 

conforme vemos também na explicação a seguir: “Coimbra, 3 de Novembro de 1937 – (...) 

Ora, a mulher, em princípio, não é mais nem menos do que manda a natureza: um ventre. 

Terra. E não me consta que um lameiro tenha hesitado diante do apelo imperativo de 

nenhuma semente”
117

. 

Por conseguinte, no contexto torguiano, a representação da mulher como expressão da 

natureza não é diminutiva, nem revela uma interpretação meramente biologista da existência 

humana. A terra e o meio físico são elementos significativos na cosmovisão do autor, sendo a 

mulher portadora de uma força matricial e telúrica capaz de humanizar, ao invés de 
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embrutecer
118

. É interessante observar que a focalização das personagens, no Diário e nos 

contos, predominantemente externa, evita o aprofundamento psicológico em proveito da 

representação do caráter exemplar dessas vidas. A força das personagens não reside naquilo 

que cada uma possui de individual, em sentido moderno, mas sim na forma como integram e 

personificam a essência vital da natureza. Nessa perspectiva, enquadra-se o exemplo abaixo: 

Coimbra, 19 de Janeiro de 1939 – Enquanto o ia operando, o Fonseca, entre 

gemidos, foi contando a vida. Isto: aos dez anos morreu-lhe o pai. Aos quinze, a 

mãe. Aos dezenove, quebrou uma perna e três costelas de um carro de bois abaixo. 

Aos vinte, teve uma pneumonia dupla. Aos vinte e quatro, morreu-lhe um filho. Aos 

trinta, a filha. Aos trinta de dois, teve uma febre tifoide. Aos trinta e cinco, morreu-

lhe a mulher. E agora, no prazo de cinco meses, quatro operações. No final 

perguntou: 

- É ser homem ou não é, Sr. Doutor? 

- É
119

. 

Assim, o sumário narrativo, jocoso, mas não por isso menos dramático, reitera a ideia 

de que o indivíduo é capaz de enfrentar as piores adversidades da vida. Reparem que o humor 

irônico do médico-narrador, perceptível na maneira sintética e paratática de narrar uma vida 

tão cheia de dramas, acaba por se dissolver com a resposta lacônica que oferece ao final da 

narrativa. Ainda que o narrador possa sentir-se incomodado com o componente de resignação 

do paciente, não possui argumentos críveis para contrapor-se à visão realista deste. Nesse 

sentido, o ponto de vista do homem da terra, em vez de indicar apenas sua limitação 

econômica e cultural, o que, de certa maneira, também é verdadeiro no contexto narrativo, 

revela o instinto de sobrevivência humana da qual a terra parece ser o principal elemento 

motriz. 

A inserção de outras personagens propicia a abordagem de temas, no mais das vezes, 

diferentes daqueles que preocupam cotidianamente o melancólico narrador do Diário; 

instaura-se assim um processo polifônico que favorece, no texto, a formação de outros pontos 

de vista diferentes do da voz central. Essas vozes coletivas surgem na narrativa a fim de 

romper com o caráter monológico e autocentrado do discurso intimista. Há uma inversão de 

posições na medida em que o conhecimento e sabedoria não são comunicados somente pela 
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perspectiva do narrador, mas muitas vezes são trazidos pelas vozes humildes das pessoas com 

que ele conversa em viagens e no consultório. 

O narrador consegue ganhar experiência no convívio com essas pessoas. Dividindo a 

cena com esses atores sociais, manifesta um desejo genuíno de alteridade na medida em que 

falar de si é falar do outro; falar de si é falar com o outro. Conforme o pensar do narrador: “só 

o perfeito testemunho poético dessa realidade [de onde saí] me punha de bem com a 

consciência. No meu sangue corre, a pedir expressão, um rio de miséria e doçura”
120

. 

3.10. História e testemunho 

A passagem biográfica mais dramática da vida de Miguel Torga, e que, talvez, mais 

despertasse curiosidade no futuro leitor, é justamente uma das temáticas menos abordadas no 

Diário: a passagem do autor pela prisão, entre dezembro de 1939 e fevereiro de 1940, devido 

à repressão política de Salazar. As circunstâncias que o levaram à prisão não são mencionadas 

na obra, mas se devem, possivelmente, às conhecidas opiniões do autor contrárias ao Estado 

Novo e à recusa em enviar seus livros à censura prévia, preferindo publicar sua obra sempre 

em edições de autor. Como aventa Clara Rocha
121

, outro pretexto para a prisão foram as 

críticas à Guerra Civil Espanhola e ao franquismo, contidas em “O quarto dia” d’A criação do 

mundo (1939). De qualquer modo, tais razões foram suficientemente fortes para que o escritor 

e médico, bem conhecido na cidade de Leiria, fosse preso, por policiais constrangidos, e 

encaminhado a Lisboa, para a Cadeia de Aljube, onde ficaria encarcerado por mais de dois 

meses. 

O incidente representa, possivelmente, de forma mais cabal, o momento em que os 

eventos históricos parecem atingir de maneira mais direta e aguda a trajetória individual do 

médico-escritor. A partir dessa experiência prisional sua percepção do autoritarismo terá outra 

dimensão, calcada a partir da sensação humilhante de ter sido privado dos seus direitos mais 

elementares de cidadão. De tal forma Torga se sentiu moralmente atingido, que só abordou, 

narrativamente, o assunto vinte e cinco anos depois, em “O quinto dia” d’A criação do 

mundo. Devido ao lapso temporal na narração do evento, o expoente mais dramático e sincero 

desse período talvez sejam as cartas que o autor enviou a amigos, de Aljube. 
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Os amigos eram a mediação com o mundo. Torga passava-lhes o horário e normas de 

visita da prisão, onde presos comuns e políticos se misturavam, e pedia ainda dinheiro 

emprestado para aquele momento de dificuldade. Por carta, também foi informado do 

acidente de carro que sua noiva, Andrée Crabbé, sofrera no caminho para Lisboa, onde iria 

visitá-lo. A família, em S. Martinho, foi poupada da notícia triste do cárcere.  

No plano biográfico, essas cartas íntimas e comovidas são mais impressionantes que a 

narrativa rememorativa e distanciada de “O quinto dia” e, sobretudo, hoje, fazem um imenso 

contraste, no plano histórico, com os extensos e impessoais arquivos que a PIDE organizou, 

durante três décadas, sobre o autor
122

. No Diário do período, a reclusão não é mencionada 

senão por duas indicações toponímicas, Cadeia de Leiria e Cadeia de Lisboa, que 

acompanham os seis poemas que o autor escreveu no cárcere. 

É curioso que o Diário, um texto muito visado pela censura devido ao seu suposto 

conteúdo “subversivo”, não tenha abordado diretamente o cotidiano na prisão, temática, por 

excelência, de obras memorialísticas e diarísticas de grande impacto na literatura ocidental. 

Em geral, em seus textos narrativos, incluindo os primeiros três volumes dos Diários, Torga 

não faz referências explícitas ao regime e ao contexto político português. Mas se o autor evita 

falar diretamente da experiência prisional, da censura, da falta de liberdade civil e artística é 

para revelar, de outra maneira, o quanto as práticas autoritárias estão impregnadas no dia-a-

dia dos portugueses. 

A prisão “preventiva” do escritor ocorre no mesmo ano em que eclode na Europa a 

Segunda Guerra Mundial, sinalizando os bons auspícios com que o ditador receberia, em solo 

português, a ideologia fascista. Abalado pela situação, o autor instaura, em nível estético-

literário, uma voz de insubordinação que se manifesta mais nitidamente no campo poético, 

deixando o tom de denúncia política para as intervenções na vida civil. Assim, os poemas do 

Diário escritos no cárcere, metaforicamente, abordam a necessidade de resistência ao 

presente, à alienação e à apatia que o poder estatal dissemina num contexto político adverso: 

Cadeia de Leiria, 30 de Novembro de 1939. 
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Exortação 

Meu irmão na distância, homem 

Que nesta mesma cama hás-de-sofrer: 

Que nem a terra nem o céu te domem; 

Nenhuma dor te impeça de viver!
123

 

Por que a voz poética interpela o “homem”, com tal eloquência, no exato momento em 

que a sorte individual do narrador-personagem é posta em causa? Por que vê uma ameaça à 

humanidade quando são os direitos civis que são subtraídos? No poema o eu poético não 

lamenta apenas seu destino individual. Como um arauto moderno, ele adverte aos demais 

sobre os tempos sombrios que se aproximam. 

De certa forma, “Exortação” marca um ponto de viragem no tom da obra. O Estado 

autoritário e a guerra têm um peso enorme na discursividade do Diário, assim como tiveram 

na literatura Ocidental como um todo. As inquietações sentimentais, os conflitos religiosos e 

metafísicos, o pessimismo ontológico, que marcam fortemente o Diário I e as composições 

poéticas iniciais, cedem espaço para a reflexão coletiva à medida que os acontecimentos 

históricos atingem mais duramente a vida social. Daí em diante, projeta-se não somente um eu 

que se confessa, expõe, recrimina, nega, mas ainda um eu que porta uma mensagem coletiva. 

A sensação de que os dramas íntimos se apequenam, diante do impacto da guerra, 

pode ser aferida em vários escritores. Mário de Andrade, por exemplo, teria deixado de lado 

um romance que escrevia na década de 1940, Quatro pessoas, com a justificativa de que “não 

era mais possível preocupar-se com o destino de quatro indivíduos – involucrados em dois 

casos de amor – quando o mundo sofria e a cultura recebia um golpe profundo”
124

. Da mesma 

forma, o Journal de Gide registra o crescente desespero do autor à medida que vai se 

interando, em seu exílio na África, dos trágicos desdobramentos da Segunda Guerra. 

Desconsolado, registra, em 31 de Dezembro de 1942: “Dernier jour de cet an de disgrâce, sur 

lequel je veux achever ce carnet. Puisse celui qui suivra refléter des jours moins sombres!”
125

. 

Dois anos mais tarde, quando a guerra já havia abalado, definitivamente, os alicerces da 
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civilização europeia, indaga, perplexo: “Quel shakespeare peindra demain l’immensité de ce 

désastre?”
126

. 

O pressentimento de que a humanidade encontrava-se à beira do precipício persegue 

também o narrador do Diário. A guerra representa, para ele, o desconcerto e a negação total 

do ideal humanista que tinha pautado, até então, sua visão de mundo. Não por acaso, durante 

o período bélico, os filósofos mais lembrados pelo narrador são Ortega y Gasset e, 

principalmente, Miguel de Unamuno, considerados pilastras do pensamento humanista 

ibérico: “Coimbra, 28 de Julho de 1942 – (...) Ah! Unamuno! Porque morreste? Porque não 

posso eu falar-te nesta hora dramática do mundo, aqui nesta nossa Ibéria carregada de sol e de 

tristeza...?”
127

. 

A referência a Unamuno, a Ortega y Gasset, e ainda, a Romain Rolland, pacifista e 

crítico ferrenho da Primeira Grande Guerra, procura chamar a atenção para o único papel 

possível para o escritor em contexto de barbárie: levantar-se como consciência ética que não 

silencia diante da catástrofe coletiva e da mais dura repressão política. No contexto de guerra 

havia a forte crença de que cabia ao intelectual falar por aqueles que não podiam falar, 

diferentemente do que se processaria na literatura, a partir dos anos de 1970, quando as 

minorias marginalizadas passaram, progressivamente, a testemunhar, por meio de sua voz e 

escritura particulares, os dramas sociais e políticos que enfrentavam. Em entrevista de 1951, 

Torga manifesta essa convicção: 

Mas resta saber se a voz dum escritor não é sempre uma voz que fala por todos. 

Uma voz que preserva e testemunha. Que arranca do mais fundo de cada um tudo 

quanto nele permanece inconfessado, e lhe dá uma formulação evidente. Uma voz 

que, mesmo quando parece solitária, é sempre a ressonância da voz de muitos
128

. 

Todavia, o narrador do Diário tem consciência de que trava um luta inglória, em nome 

da liberdade, contra as forças autoritárias que dominam seu país. Como ocorreu a Rolland, em 

1914, seu destino é gritar sozinho e inutilmente. Por isso, se em determinadas circunstâncias o 

narrador e a voz poética são capazes de manifestar uma crença otimista na resistência, como 

no poema Exortação, supracitado, em outros momentos a condição de homem e artista, sob o 

regime autoritário, é vista de maneira profundamente degradada: 
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Coimbra, 29 de Julho de 1942 – Cada vez mais doente e mais só a lutar 

contra este Portugal como um insecto contra a parede do frasco onde foi encerrado. 

Encho-me de coragem, faço das tripas coração, e subo um centímetro pelo muro 

acima. Mas escorrego e caio. Não há esforço nem garras que vençam isto. O frasco é 

de vidro grosso, e absolutamente liso
129

. 

Revolta e impotência convivem lado a lado no Diário do período de guerra. Causa 

profundo constrangimento moral a “neutralidade” portuguesa que, se por um lado, 

resguardava os cidadãos da violência direta do conflito, por outro, deixava às claras a adesão 

dos governantes ao deplorável ideário nazifascista. Tal posição diminui civicamente o país 

aos olhos do narrador: 

Coimbra, 22 de Maio de 1944 – Combater é, em termos absolutos, uma 

diminuição. O homem, quer defenda a pátria, quer defenda as ideias, desde que 

passa os dias aos tiros ao vizinho seja o monstro dos monstros, está a perder a 

grandeza (...) Mas quando numa comunidade alguém endoidece e desata a ferir a 

torto e a direito, é preciso dominar o possesso de qualquer forma, e a guerra é fatal. 

Então, embora sabendo que vai empobrecer a sua alma, o homem normal começa a 

lutar, e só a morte ou o triunfo o podem fazer parar. É trágico, mas é natural. O que é 

contra todas as leis da vida é ficar ao lado da contenda como espectador. Sendo 

uma diminuição combater, é uma traição sem nome lavar as mãos do conflito, e 

passar as horas de binóculo assestado a contemplar a desgraça do alto dum monte. 

(...) apenas estátua de carne petrificada no meio dum mundo onde sempre é preciso 

tomar posição, optar, para merecer o equilíbrio final que a própria catástrofe 

implica
130

. 

A crítica ao governo português é evidente. A posição de espectador, escolhida 

estrategicamente pelo regime salazarista, é imposta aos cidadãos num contexto que nega ao 

indivíduo qualquer liberdade de expressão e de posicionamento político. Protegidos do 

conflito externo, os portugueses vivem, em seu país, submetidos a permanente vigilância. O 

Diário reflete em sua temática e composição esse estado de coisas. No texto, a guerra, o 

progressivo declínio das liberdades individuais e dos direitos humanos só pode ser abordado 

em surdina ao passo que, do lado de fora, a realidade bélica impõe-se de maneira afrontosa ao 

entendimento humano. A guerra, no Diário, é assunto extremamente delicado porque, além de 

exterminar pessoas, assinala, definitivamente, o solapar dos mais caros valores Iluministas 

que a Europa, até então, dizia resguardar. 

O narrador não consegue permanecer neutro e intocado pelo conflito. Assim como 

ocorreria ao Journal de Gide do início dos anos de 1940, as preocupações, individuais e 

estéticas, dão lugar a um sentimento de profunda maceração. Miguel Torga, especificamente, 
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impregnado de rancor à guerra, nega-se, em seu texto, a retratar qualquer componente épico 

ligado ao evento. A guerra não é percebida por grandes acontecimentos, concretos e 

referenciais. O cotidiano da guerra, os temas e ações que poderiam despertar maior interesse 

narrativo, batalhas, invasões, armamento bélico, bombardeios, derrotas, heróis etc., sequer são 

mencionados no Diário. Na verdade, o que torna paradigmáticas suas impressões do período é 

a convicção de que a humanidade havia chegado a seu limite histórico-biológico. Daquele 

momento em diante, poderia esperar uma regressão até voltar à condição de primata, como 

expressa, com ironia feroz, o narrador: “Dum Einstein, dum Unamuno, dum Gide, dum 

Pavlov, sairiam suas excelências Orangotango pai, Orangotango filho, Orangotango espírito 

santo”
131

. 

Dominado por esse estado de espírito, os eventos traumáticos são representados 

somente por meio dos efeitos e impressões que produzem na estrutura psicológica do 

narrador: 

Coimbra, 20 de Novembro de 1942 – É impossível que o tempo actual não 

seja o amanhecer doutra era, onde os homens signifiquem apenas um instinto às 

ordens da primeira solicitação. Tudo quanto era coerência, dignidade, hombridade, 

respeito humano, foi-se
132

. 

Este processo de assimilação subjetiva dos acontecimentos, deixando de lado as 

descrições externas para mostrar as fissuras que provocam internamente no sujeito, foi 

considerado uma espécie de desinteresse, do Diário, pela representação histórica. João 

Medina, historiador português, afirma que, nos primeiros quatro volumes da obra, que 

abrangem os anos de 1932 a 1949, houve um “expurgo quase total” de “qualquer referência, 

mesmo ligeira ou eufemística, à ditadura, ao ditador ou aos eventos da história mundial ou 

ibérica”
133

. O teor da declaração sugere que o pesquisador esperava localizar no Diário uma 

abordagem histórica do período calcada no factual e no referencial, elaborada por alguém que 

conseguisse manter um olhar inquisitivo e objetivo da realidade próximo ao de um cronista 

histórico. 
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Impregnado pela consciência dramática do tempo histórico, o Diário não consegue 

sustentar a focalização externa dos eventos. A distância temporal e emocional entre a matéria 

narrada e o ato da enunciação é mínima. Como discurso que se dirige, primeiramente, de si 

para si, o narrador-personagem revela, por meio da focalização interiorizada, ter dificuldades 

para assimilar a natureza trágica desses acontecimentos. Como sujeito e matéria principal de 

sua narrativa, o narrador só consegue representar a guerra pelos efeitos e abalos que ela 

provoca em sua visão de mundo. 

Nesse sentido, não nos parece de menor significação e importância conhecer a história 

a partir de um enfoque marcadamente subjetivo, e, talvez, tenha sido justamente esse o motivo 

do grande interesse pelo Diário nos anos de 1940. Segundo o paradigma do discurso 

confessional, seria falso abordar a guerra de uma forma objetiva; e seria também inútil, pois 

em tempos de guerra e ditadura há carência de tudo, sobretudo, de informações confiáveis. 

Assim, preferir a representação interiorizada à descrição realista é também resistir a uma 

percepção falseada da história, calcada em imagens, discursos e textos que se sabe de antemão 

censurados e manipulados.  

Por circunstâncias semelhantes passaram os escritores e dramaturgos franceses, 

durante a ocupação nazista, quando tiveram que recorrer ao mito grego para abordar temas 

como a falta de liberdade política sem gerar imediata retaliação. O artifício talvez fosse, para 

alguns intérpretes, uma fuga da realidade brutal da guerra. Mas, em nível estético e político, 

parece-nos mais eficiente do que o discurso estritamente ideológico porque é capaz de 

resgatar, como na figura emblemática de Antígona, no presente marcado pela repressão, o 

desejo sublime de liberdade que acompanha o ser humano desde épocas remotas. Sempre no 

horizonte, mas nunca palpável.  

Como o mito grego, a poesia lírica no Diário dramatiza tal condição histórica. Em 

“Clarão”, chama a atenção a imagem de um certo “nevoeiro”: 

Coimbra, 30 de Novembro de 1942. 

Clarão 

 

O que isto é, viver! 

Abrir os olhos, ver, 

E ser o nevoeiro que se vê! 

Nevoeiro ao nascer, 
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Nevoeiro ao morrer, 

E um destino na mão que se não lê...
134

. 

É profundamente perturbador o nevoeiro que acompanha a trajetória da voz poética, 

tão colado a si, tão espesso, que acaba por se converter na própria metáfora existencial: “ser 

nevoeiro”. A imagem particularmente feliz, emprestada de Mensagem, reflete a condição 

dramática de quem se sabe, desde o nascimento até o fim dos dias, condenado a viver na 

obscuridade. Em “Clarão” a impossibilidade de apropriar-se da história, seja ela individual ou 

coletiva, sugere que em tempos sombrios não há clarividentes ou cegos, e que todos, 

igualmente, são vítimas do mesmo processo de anulação histórica. 

Por certo, em “Clarão” o registro é bem diferente do manancial de textos ficcionais e 

históricos sobre o período que, no pós-guerra, viria abarrotar as prateleiras. O cinema, 

igualmente, valeu-se do tema para criar diversos gêneros de grande êxito popular. No Diário, 

contudo, a guerra nunca teve um veio heroico. O narrador sente concomitantemente no corpo 

e na psique os efeitos traumáticos de seu momento histórico. A narração das fortes dores 

físicas que o atingem, em 1942, coincide com a dor moral que a guerra desencadeou no seu 

íntimo, arrefecendo, inclusive, o desejo de lutar pela vida: “[sinto] o egoísmo de conservação 

individual ceder perante a carnificina do colectivo”
135

.  

O medo da morte, desencadeado pela doença, confunde-se com a ameaça iminente de 

dizimação em massa. Assim como a guerra, a doença não é descrita de maneira objetiva. Há 

um pudor do narrador em expor claramente os detalhes de sua natureza fisiológica. Os anos 

mais difíceis são aqueles em que o conflito e a doença estão mais agudos, 1942 e 1943. O 

pessimismo histórico e individual faz com que o Diário, desses dois anos, tenha o dobro de 

notas em relação à média dos anos anteriores, como já tivemos oportunidade de comentar. A 

maior frequência ao Diário favorece a dramatização da morte e do sofrimento. A guerra e a 

doença configuram, no Diário, a tônica, de desespero diante da morte que retornaria 

intensamente, em volumes posteriores da obra. Esse traço fica ainda mais visível a partir do 

final dos anos de 1960, quando Torga adoece gravemente, chegando, até mesmo, em algumas 

passagens, a se despedir do leitor e, sobretudo, nos anos de 1990, quando não consegue 

escrever mais nada além das entradas e o texto se converte em narração in extremis de seus 

derradeiros dias. 
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Prisão, guerra, doença, situações-limite que marcam a composição do Diário devido à 

sua incontornável proximidade da morte. Quando, por fim, a guerra acaba não pode mais ser 

recebida com alívio, pois já são muito claros os sinais de que ela representou a destruição de 

todo um ideal de civilização. Por isso, o narrador lamenta-se: 

Coimbra, 18 de Maio de 1945 – Não há palavras para deixar testemunho de 

certas dores e certas humilhações. Por mais que se imagine, não se pode fazer ideia 

do que seria a vergonha dos filhos de certas épocas, ofendidos na sua dignidade de 

homens e de cidadãos. Quando o futuro quiser saber o que se passou neste tempo, a 

História há-de dizer coisas de arrepiar os cabelos. Matanças, campos de 

concentração, o espezinhamento metódico de tudo quanto era limpo e tinha uma 

significação luminosa. Mas nada disto dará uma pálida ideia do que foi a tragédia de 

viver agora. Um escarro na cara não tem expressão. Sente-se
136

. 

Os efeitos devastadores da guerra são visíveis na afirmação, posteriormente 

banalizada, de que é impossível encontrar palavras para relatar a dolorosa experiência 

histórica. De que não é possível encontrar expressão adequada para tamanho horror. Ao 

mesmo tempo, o narrador revela, pelo desabafo, que quer de alguma forma comunicar o 

horror vivido para não sucumbir à negação e à amnésia que ameaçam apagar a barbárie da 

memória histórica. A propósito do tema, Aharon Appelfeld
137

 mencionou que, no pós-guerra, 

era comum a postura de não querer ouvir, de soterrar a memória da dor, de neutralizá-la com 

o esquecimento. Por outro lado, no dizer acertado de Seligmann-Silva, “estar no tempo ‘pós-

catástrofe’ significa habitar essas catástrofes”
138

. 

O sentimento de viver em uma era catastrófica, em um país bloqueado por uma 

ditadura nefasta, capaz de sobreviver até mesmo à derrocada nazifascista, perturba 

intensamente o narrador do Diário. Há uma tensão insuportável que se manifesta na narrativa 

entre o desejo crescente de testemunhar e a dificuldade concreta de fazê-lo, que muitas vezes 

se manifesta em desabafos dolorosos no Diário: “Peçam-me tudo, menos que tape os 

olhos”
139

. 

A dicotomia entre a necessidade de expressão e a impossibilidade de expressar já 

havia sido problematizada noutro poema que escrevera ainda na prisão, “Canção”, nos 
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seguintes versos: “À janela da casa, / Ave só na lembrança, / Já nem levanta a asa / Que a mãe 

lhe deu de herança”. O que faltaria a essa ave, melancólica e taciturna, que tem alimento e 

goza de boa saúde? Não é difícil adivinhar qual é o entrave ali para uma existência plena: 

“Falta-lhe a liberdade. / Só essa dor lhe dói. / Mas só por ela há-de / Não ser o ser que foi.”
140

. 

O símile da ave que é impedida de voar e o poeta que não pode dispor livremente das 

palavras, ainda que desgastado, é bastante expressivo. O que foi negado não é algo 

secundário, mas a condição essencial para poder viver como ave e poeta: ser livre. Ao mesmo 

tempo, só a preservação desse ideal de liberdade pode fazer o poeta “não ser o ser que foi”. 

A assimilação dessa matéria histórica, pelo Diário, não se deu de maneira simples. O 

narrador alude à alteração em seu projeto estético-literário da seguinte forma: 

Coimbra, 11 de Julho de 1944 – (...) Todos os Gides me tinham ensinado que 

os homens se dividiam em artistas e não artistas, e que os dois grupos não se podiam 

encontrar na vida. Nem os factos de eu ter certas ideias políticas me valeu. A lição 

era peremptória: tanto quanto possível, o homem e o artista deviam viver dentro de 

mim em compartimentos estanques. Veio então a guerra
141

. 

Após os impactos da guerra, o Diário se converterá, progressivamente, em repositório 

dos dramas e crises históricas mais significativas do século XX. Acentua-se, assim, o tom 

histórico-testemunhal por meio da penetração da temática coletiva no discurso íntimo. Para o 

narrador, torna-se premente testemunhar o sofrimento e a humilhação que os homens 

impuseram (e impõem), cotidianamente, a outros homens com a conivência tácita dos povos 

“civilizados”. 

Se nos três primeiros volumes a história trágica era assimilada de maneira gradativa e 

interiorizada, a partir do Diário IV o narrador abordará de forma mais direta e contundente os 

temas da realidade social e política. Vários temas que compareciam, até então, 

subliminarmente na obra, ganharão maior ênfase, dentre eles, a questão da terra, o 

obscurantismo religioso, o atraso sociocultural português, a falta de liberdade política, o 

autoritarismo comunista no Leste europeu, a ambição colonial, os conflitos sanguinários na 

África, a corrupção política pós 25 de abril, as fissuras sociais do capitalismo, a ameaça 

atômica, as guerras televisionadas etc. 
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Convertido, progressivamente, em cronista de seu tempo, o narrador se posiciona 

como uma espécie de consciência vigilante. Nesse sentido, sua perspectiva vai sempre a 

contrapelo da história oficial. A passagem em que reflete sobre os efeitos da bomba atômica 

em Hiroxima, já citada no capítulo 2, é devastadora e de certa maneira dá a tônica da visada, 

em geral, negativa e irônica do narrador. A notícia da morte de Gandhi, por sua vez, símbolo 

de resistência pacífica contra o domínio inglês na Índia, deixa patente que o indivíduo, 

embora desencantado, ainda se sente profundamente afetado pelos fatos dos quais toma 

conhecimento. 

Coimbra, 30 de Janeiro de 1948 – Mataram Gandhi, a tiros. (...) Não havia 

no mundo quem merecesse menos do que o Mahatma a violência brutal de um 

assassínio. O seu apostolado foi a expressão mais alta que se viu até hoje da 

intangibilidade da pessoa humana. O próprio Cristo pegou num chicote, e apensou à 

sua pregação de amor o rabo-leva de uma agressão. Gandhi, nesse caminho, foi o 

primeiro a conservar intacta a beleza de sua doutrina (...)
142

. 

Como se vê, há uma notação trágica e perplexa na nota à medida que o narrador se dá 

conta de que o movimento da história vai no sentido de abalar, periodicamente, o que resta de 

sua convicção humanista. A morte do líder espiritual hindu, nesse sentido, é um duro revés 

nas ilusões de paz mundial duradora. 

No plano político português, o rolo compressor da história não deixava por menos. Em 

novembro de 1949, durante a campanha eleitoral, Miguel Torga concedeu entrevista ao 

Diário de Lisboa ao qual disse estar confiante no papel das eleições livres e na atuação dos 

escritores para pôr fim, em breve, à ditadura
143

. Desnecessário seria lembrar que tal previsão, 

excessivamente otimista, não se concretizou e que o regime de Salazar teve forças para 

manter-se no poder, após essa data, de forma ainda mais repressiva, por cerca de um quarto de 

século. 

De forma significativa, os discursos e entrevistas políticas do autor, posteriores à de 

1949, recolhidos na coletânea Ensaios e discursos, trazem a observação de que não puderam 

ser publicados ou pronunciados à época devido à ação da censura. As cartas trocadas entre 

Miguel Torga e seus correspondentes dão ideia do que acontecia então. Em uma das cartas, de 

1956, responde a Eduardo Lourenço acerca da crise provocada pela invasão russa à Hungria. 

Exilado na França, Lourenço pedira a Torga que o ajudasse a reunir os escritores portugueses 

                                                 
142

 DIV, p. 407. 

143
 TORGA, Miguel. “Entrevista”. In: Ensaios e discursos. Lisboa: Publicações Dom Quixote, p. 234. 



145 

 

num manifesto público de repúdio à invasão do país. Vivendo em Portugal, Torga sabe da 

importância dos intelectuais esboçarem, por meio da Associação de Escritores, uma reação de 

indignação, mas lembra ao amigo a dificuldade e ambiguidade que tal gesto poderia suscitar: 

Há, contudo, em meu franco entender, duas razões que devem tornar esse gesto 

difícil senão irrealizável: a pouca ou nenhuma autoridade moral da maioria dos 

literatos nacionais para verberarem tiranias alheias depois de trinta anos de pacata ou 

conivente aceitação da nossa, e a necessidade de no manifesto a produzir se pôr a 

claro que é esmagada pela opressão caseira que a inteligência portuguesa se dói de 

espesinhamento (sic) da magiar. Sem esta última premissa, tudo quanto se disser é 

somente engrossar a onda de clamor fascista que cobre de cinismo a grandeza da 

tragédia
144

. 

O teor da resposta não foi bem compreendido por Lourenço, que pareceu, na ocasião, 

ter ficado desapontado com a condição imposta, sobretudo, porque, após a invasão russa, 

havia se levantado, entre muitos intelectuais europeus, uma onda de indignação imediata 

contra o imperialismo soviético. No entanto, a posição que Torga tomou parece perfeitamente 

lúcida diante do seu enquadramento histórico. Equilibrando-se num “jogo de extremos”, ele 

sabe que os intelectuais portugueses só teriam autoridade moral para condenar o imperialismo 

russo se fossem capaz, no mesmo documento, de levantar a voz contra o que se passava em 

seu próprio país. Prevendo que seria improvável tal atitude de seus coevos, conclui a carta da 

seguinte forma: “Mas temo muito que continuemos sozinhos como sempre, e que estas 

congeminações acabem nas páginas melancólicas do Diário. A gente bem quer, o pior é a roda 

de navalhas em que vivemos...”
145

. 

De fato, chega a ser profética a forma como parte do receio, esboçado na epístola, 

parece se materializar. Em 15 de janeiro de 1957, o narrador registra no Diário VIII uma nota 

sobre a questão húngara, comentando uma manifestação popular que presenciou, em 

Coimbra, em favor do país do Leste, na qual pais de família e mulheres com filhos no colo 

soluçavam e entoavam uma espécie de ladainha “Virgem Mãe / Protege o povo da Hungria, / 

Dá-lhe a paz que lá havia...”. Diante da comoção pública, o narrador apercebe-se de que 

aquela multidão não parecia ter consciência do que se passava em Budapeste. Eram apenas as 

vozes dos cantores e as guitarras que provocavam aquela reação emocionada: “Nenhum deles 
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pensava na história, na condição humana, ou na preservação de valores sem os quais a 

existência não presta. Sofriam por simples necessidade de sofrer”
146

, conclui o narrador. 

O uso ideológico que o autoritarismo português fazia de situações semelhantes, a fim 

de sustentar seu poder alienante, leva Torga a se colocar numa posição de franca hostilidade 

ao regime, recusando quaisquer formas de conciliação. Nesses anos pesados, literatura e 

política se ligam profundamente. O poder “adormecido” que a literatura parece representar 

incomoda o regime, que, além de censurar e vigiar, procura dissimuladamente captar a 

simpatia dos meios literários. Nesse sentido, elucidativa é a carta em que Miguel Torga narra, 

também a Eduardo Lourenço, três incidentes que o chatearam profundamente naqueles dias: a 

apreensão nas livrarias de seu poema dramático Sinfonia, a realização pelo governo de uma 

exposição da cultura que “estimulou e que perseguiu nos seus trinta anos de duração” e, por 

fim, uma declaração, veiculada pela Emissora Nacional, que dizia que ele, Miguel Torga, era, 

justamente, o maior exemplo de escritor que pudera se realizar livremente em solo 

português
147

. 

Premido por uma realidade ideologicamente tão adversa, Miguel Torga vê o Diário 

como um dos últimos espaços de intervenção. O tom testemunhal ganha maior nitidez e 

transparência por meio da insistência, em nível semântico, nas palavras “testemunho”, 

“testemunhar”, “dar testemunho”, que, por sua vez, guardam forte proximidade com outras 

palavras caras ao autor, “testamento” e “legado”, termos usados para se referir 

metonimicamente ao teor de seus escritos
148

. Depois da guerra, o Diário não deixará de ser 

também uma forma de testemunho e testamento histórico. 

Sensível ao fato de que o Diário, por vezes, atirava “pedradas irresponsáveis às 

vidraças do tempo”, justificava-se com a afirmação de que a única significação positiva que 

encontrava na obra era a de “testemunhar passo a passo o que foi a crucificação espiritual de 

um homem insubmisso”
149

. Nesse sentido, sua intenção era “viver inquieto a inquietar, ou, 
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pelo menos, a tentar. Nasci para apóstolo, sem nenhuma verdade para apostolar, a não ser a da 

minha aflição”
150

. 

A aflição que então sentia pouco tinha a ver com a antiga irreverência do Orfeu 

rebelde. O inconformismo dos tempos de estudante e jovem escritor já havia se transformado 

em algo mais terrível. A passagem do Diário que talvez dê uma ideia aproximada de sua nova 

percepção histórica é aquela em que o narrador diz querer delegar na história “um vómito 

azedo”
151

. Registrar, como um “vómito azedo”, as fissuras históricas torna-se uma maneira de 

incomodar, afligir, desassossegar, num movimento de escavação permanente das ruínas que 

sobraram da guerra. 

Não por acaso, a referência histórica mais presente no Diário é a da Guerra Civil 

Espanhola, o primeiro estopim do conflito. O movimento de analepse histórica apoia-se, 

muitas vezes, na evocação toponímica, uma das formas mais utilizadas pelo narrador para 

recuperar a memória dos eventos ocorridos na Espanha. Durante as frequentes incursões que 

realiza ao país vizinho, os lugares visitados evocam lembranças trágicas... Guadalajara, 

Granada, Figueiras...: 

Figueiras, Catalunha, 8 de Setembro de 1970 – Ah, memória teimosa dos 

vencidos! Quem já se lembra que numa das masmorras do castelo desta terra se 

reuniu pela última vez o parlamento republicano? Mas lembro-me eu...
152

. 

Os lugares, por sua vez, se associam à memória das primeiras vítimas desse período: 

Federico Garcia Lorca, assassinado em Granada, que surge na lembrança do narrador no dia 

do 50º aniversário de sua morte (19/8/1986). Como um epitáfio terrível, o aniversário do 

golpe também fica registrado: 

Coimbra, 17 de Julho de 1986 – Faz hoje cinquenta anos que um golpe 

militar deu início à Guerra Civil de Espanha. 17 de julho de 1936. Nunca 

conseguirei esquecer esta data fatídica. É como se fosse uma inscrição tumular 

gravada na memória
153

. 

Outra inscrição dolorosa, no texto, é a morte da “Passionária” (12/11/1989), a “mãe 

ibérica”, líder republicana da última guerra cuja causa podia se considerar justa. As imagens 
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desta guerra surgem obsessivamente ao narrador idoso nas viagens à Espanha, na recordação 

dos mortos e, ainda, por meio de emissões televisivas. É assistindo a um documentário sobre 

o assunto que o narrador faz uma melancólica reflexão sobre sua vida: 

Coimbra, 14 de Agosto de 1984 – Último episódio televisivo de uma série 

sobre a Guerra Civil de Espanha. Os passos de uma paixão cruciante avivados na 

memória dorida. Que remorsos de não ter ido arder no primeiro holocausto que o 

fascismo perpetrou! Todos os da minha geração que não se bateram numa das 

frentes daquele fatrícidio expiatório ficaram a mais no mundo
154

. 

Essa memória caudalosa, contida nos primeiros Diários, voltará com força na idade 

madura e na velhice do narrador, momento de ajustes de contas definitivo com a história. Já 

no final do Diário III, a representação histórica já dava sinais de que alçaria a outro plano na 

obra. A partir desse momento, tornou-se um imperativo para o escritor socialista registrar, de 

maneira mais incisiva e direta, os diversos cataclismos por que passava o mundo. Daí em 

diante, o autor não se eximirá de denunciar, no calor da hora, a nova ordem do pós-guerra, 

dando aos Diários posteriores à tríade inicial, aquela feição de denúncia política, que lhe fora 

cobrada, ainda que injustamente, durante o período do conflito. 

A partir do Diário IV, o autor falará mais abertamente de questões ligadas a Portugal e 

ao mundo
155

. Ganham evidência as críticas explícitas ao imperialismo soviético, nas menções 

à invasão à Hungria (15/1/1957), à Primavera de Praga (20/3/1968) e a invasão russa à 

Tchecoslováquia (21/8/1968), à prisão do cientista russo Shakarov (28/1/1980) e do escritor 

dissidente Soljenitsine (15/10/1978). A crítica ao socialismo real também é perceptível nas 

passagens sobre a existência do Muro de Berlim (28/8/1970), a repressão na Polônia 

(28/12/1981), a morte de Brejnev (12/11/1982), a guerra civil na Romênia (21/12/1989), a 

queda do Muro de Berlim (9/11/89), a morte do ditador romeno Nicolau Ceaucesco e de sua 

mulher (25/12/89), as “atrocidades do ditador de cuba” (17/12/1990), a desagregação da 

Iugoslávia (12/3/1991 - 7/7/1991), o golpe de estado na Rússia (19/8/1991) etc. 

A tensão no mundo árabe comparece nas referências ao ódio gerado pela 

Independência de Israel (14/5/1948), aos dois massacres coletivos cometidos por este país no 

Líbano (9/7/1982 - 18/9/1982) e a retaliação americana à Líbia (15/4/1986). A crítica ao 

fundamentalismo religioso se explicita na notícia de um suicídio coletivo na Guiana 
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(21/11/1978), dos “morticínios” no Irã (24/11/79), de uma chacina na Índia (20/2/1983) e da 

“condenação” à pena de morte de Salman Rushie, literato “à mercê dos Torquemadas de todas 

as épocas” (21/2/1989). 

Os despojos do colonialismo são tema recorrente no texto. Nesse sentido vão as 

entradas que tratam da guerra no Cambodja (10/1/79) e nas Malvinas (23/5/82), dos 

fuzilamentos em Guiné-Bissau (22/7/1986), dos massacres na Somália (18/6/1993) e no 

Timor Leste (12/11/1993), da prisão do líder timorense Xanana Gusmão (12/12/1992), do 

primeiro aniversário dos massacres no Timor “um dos mais dolorosos cilícios da nossa 

consciência colectiva” (12/11/1992), da guerra civil em Angola (20/2/1993) etc. 

Também causam forte impressão ao narrador as notícias e imagens televisionadas da 

barbárie, caso dos fuzilamentos na Libéria (22/4/80), da Guerra do Golfo “filme 

pornográfico” (21/1/1991 - 23/2/1992) e do extermínio do povo curdo (11/4/1991). As 

fraturas sociais são expostas em notícias como a “chacina de dezenas de operários sul-

africanos pelos companheiros” (26/9/1987) e da “matança a tiros de sete crianças que 

dormiam na escadaria de uma Igreja no Rio de Janeiro” (24/7/1993). A morte de algumas 

personagens históricas marcam profundamente o narrador, como a de Che Guevara “Cristo 

guerrilheiro” (11/10/1967), do General Tito “o último dos homens desmedidos do século” 

(4/5/1980) e do líder moçambicano Samora Machel (20/10/1986). 

Após o Diário III, o tempo português será representado, sobretudo, de maneira 

distópica. As utopias coletivas como a revolução no campo e a liberdade de expressão 

pareciam ter perdido a evidência no período agônico da ditadura, nos anos de 1960. Nessa 

conjuntura desencantada, o narrador dá notícia da exoneração de Salazar, por doença, “Na 

História do mundo nada aconteceu, mas na de Portugal acabou um reinado”
156

 (26/9/68) e, 

dois anos mais tarde, de sua morte: “Morreu Salazar. Mas tarde demais para ele e para nós, os 

que o combatíamos. Para ele, porque não morreu em glória, como sempre deve ter esperado; 

para nós porque o não vimos morrer na nossa raiva, na nossa humilhação, na nossa revolta”
157

 

(27/7/1970). 

Assim, é quase na condição de observador irônico e melancólico da história 

portuguesa que o narrador maduro vai registrando os eventos, para alguns, catárticos, do 
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período pós Salazar. Nesse tom surge a menção à primeira vez em que vota, aos 62 anos, ato 

que tinha “muito da fisionomia caricata que quarenta anos de tirania tornam familiar”
158

 

(26/10/1969), à invasão da sede da PIDE pelos revoltosos – “facto curioso de as vinganças 

raras vezes serem exercidas pelas efetivas vítimas da repressão”
159

 (27/4/1974) – e à 

manifestação do Primeiro de Maio pós Revolução de Abril, que mais lembrava uma procissão 

religiosa: “em que oceano de bom senso iria desaguar aquele delírio?”
160

 (1/5/1974). 

O narrador lança um olhar especialmente ácido sobre os revolucionários de ocasião: 

“continua a revolução, e todos se apressam a assinar o ponto”
161

 (6/4/1974). No mesmo tom, 

um pouco depois, registraria a decepção com os rumos da Revolução dos Cravos: “Revolução 

singular, na verdade, não por ter encontrado soluções originais para os problemas que nos 

afligem, mas por ser mais psicológica que sociológica”
162

 (15/5/1975). 

A contraface do processo revolucionário ganha maior nitidez a partir da leitura 

contínua que o narrador faz de jornais do período, que revelam o frágil papel da impressa na 

democracia: “devoro carros de prosa diariamente, a mais contraditória e parcial, a vomitar as 

tripas quase sempre, mas sem arredar pé do tronco de tortura”
163

 (3/7/1975) e da percepção de 

que a “comédia democrática (...) substituiu a tragédia autocrática no palco do país”
164

 

(12/9/1978). A abertura política também permite que se veja às claras aquilo que existia, até 

então, camuflado, como a corrupção na política. O ressentimento e a ameaça de convulsão 

social também são visíveis nas menções a inúmeras greves: “Um povo subserviente, que 

recebia e agradecia de chapéu na mão, como favores concedidos, os próprios direitos, exige 

agora o possível e o impossível, numa desforra serôndia”
165

 (13/2/1979). 

Em contexto de abertura democrática, paradoxalmente, o excesso de lucidez do Diário 

torna-se tão incômodo ao novo status quo como fora para o antigo. O XII volume do Diário, 

que traz referências à guerra colonial, ao 25 de abril e à política interna portuguesa, não é bem 
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recebido em contexto pós-revolucionário, assim como não merecera tanta atenção do público 

o “Quinto dia” d’A criação do mundo (1974), pois, segundo o narrador, “saiu uma semana 

depois do vinte e cinco de Abril, já quando ninguém precisava de exibir credenciais de 

rebeldia”
166

. 

Assim como acontece no plano histórico, a passagem do tempo também se faz sentir 

de maneira intensa na história subjetiva do narrador. Na tríade inicial, vimos que o tempo fora 

representado, muitas vezes, de maneira cíclica, vinculado à constância da natureza, em seu 

movimento de idas e vindas, ou ainda, como um tempo quase estático a partir da sensação de 

“estagnação” vivencial que acometia o narrador, reiterada na ideia de tédio, monotonia e 

vazio. A passagem da juventude para idade madura, na virada dos 40 anos do narrador, 

favorece uma reconfiguração da dimensão temporal. Progressivamente, o tempo na narrativa 

torna-se mais dinâmico por meio do acúmulo e precipitação dos eventos – sejam aqueles que 

dizem respeito à história coletiva, mencionados sumariamente acima, e, também, à história 

individual do narrador como o nascimento da filha (1955), as mortes da mãe (1/6/1948), do 

pai (4/1956) e, por fim, da irmã (3/4/1983) –, que pedem uma reestruturação completa do 

universo afetivo do narrador. 

A idade madura configura um tempo no qual o processo formativo já se encontra 

concluído e que o autor começa a receber o reconhecimento literário. Consequentemente, suas 

opiniões e ideias adquirem uma visibilidade e autoridade que transcendem a esfera 

estritamente literária. É o momento de viajar para fora de seu continente como turista ou 

escritor convidado (Brasil, Canadá, México, Angola, Moçambique, Macau, Índia) e fazer 

intervenções públicas por meio de entrevistas, discursos e conferências, em Portugal e no 

estrangeiro, cujos textos muitas vezes serão anexados às páginas do Diário. Da mesma forma, 

surgem as primeiras traduções para línguas estrangeiras, exigindo do autor a redação de 

muitos prefácios, que deem alguma notícia prévia ao leitor daquele seu universo tão singular. 

Tais prefácios também acabaram por integrar o Diário
167

. 

As indicações e prêmios literários parecem consolidar a imagem de escritor de 

dimensão universal. O narrador do Diário, contudo, num lance de modéstia evita dar 
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demasiada importância a esse aspecto da vida literária. As duas indicações que o autor 

recebeu ao Prêmio Nobel, em 1960 e 1978, sequer são mencionadas no texto. Parece, 

contudo, sentir-se verdadeiramente lisonjeado com a atribuição do Prêmio Montaigne, em 

1981, na Alemanha, honraria que merece uma reflexão demorada, que começa da seguinte 

forma: “Quando fui informado de que o júri do prémio Montaigne me tinha atribuído o 

galhardão fiquei em pânico. E ainda estou. Pela distinção em si e pelo nome que a tutela 

(...)”
168

. Da mesma forma, mostra-se inusitadamente feliz com a notícia da atribuição do 

recém-criado Prêmio Camões (novamente a questão do nome que o tutela...), e faz uma 

homenagem ao leitor: “Prémio Camões. Os meus leitores mereciam-no”
169

 (18/4/1989). 

Ao lado das premiações, o Diário também nos informa de seu próprio reconhecimento 

institucional. De obra subversiva passa a fazer parte das avaliações do sistema de ensino: 

Coimbra, 8 de Fevereiro de 1991 – Cento e oito mil alunos fizeram hoje a 

prova de acesso à Universidade debruçados sobre uma página deste Diário. Deus os 

tenha ajudado. Quando escrevi o texto em causa, estava longe de imaginar que ele 

viria a ser motivo de mortificação académica
170

. 

O reconhecimento acadêmico do Diário coincide com os últimos anos de vida do 

narrador, que passara os últimos 60 anos a redigi-lo. Fragilizado por uma série de doenças, 

incluindo um transplante de coração “já não sou eu a reagir às emoções”
171

, é o momento de 

encerrar o projeto diarístico, fechando pouco a pouco o texto. Não por acaso, nessa fase tardia 

da vida são as imagens da infância e do passado que mais reverberam no Diário, num 

movimento, quiçá, mais memorialístico do que propriamente diarístico. Intensificam-se as 

visitas à cidade natal e à casa paterna, agora vazia, numa tentativa de restaurar o passado no 

presente e “atar as pontas da vida”. O tom de despedida é visível, sobretudo, nos três últimos 

anos de registros, em que o narrador realiza um contínuo balanço da vida. O autoexame final 

é o derradeiro esforço de autocompreensão e, talvez, a oportunidade de dirimir as impressões 

equívocas sobre si que possam ter ficado pelo caminho: 

Coimbra, 20 de Setembro de 1990 – Já não tenho tempo, nem forças, para 

escrever mais nenhum livro. Levo o Sétimo Dia da Criação do Mundo atravessado 

no pensamento. Era o meu lavar dos cestos. O meu de profundis (...). Ao fim e ao 

cabo, fui sempre, em vários aspectos, um homem razoável. Inconformado, 
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subversivo, mas com regras de afecto e civilidade. E caridoso, afinal. (...) Assim, 

fica o silêncio a cobrir estes dias finais como um manto negro e compassivo de 

pudor e esquecimento
172

. 

É também o momento de fechar, com melancolia ritualística, aos 84 anos, o 

consultório médico no Largo da Portagem, nº 45: 

Coimbra, 20 de Maio de 1992 – Naquele velho refúgio que vai ser demolido 

e remodelado, estão muradas a minha e outras vidas. Das duas janelas que lhes 

davam luz, perspectivei durante meio século o mundo e as tragédias dele. Ali 

enxuguei muitas lágrimas, resisti a muitas tentações, remediei até onde pude os erros 

da natureza, ouvi as mais íntimas confidências, sonhei, acudi a muitas aflições, dei o 

melhor de mim. E ali ia ser argamassado e estucado convenientemente para sempre 

o esquecimento
173

. 

Miguel Torga encerra seu diário em 10 de dezembro de 1993, com um poema, 

“Requiem Por Mim”
174

: “Aproxima-se o fim. / E tenho pena de acabar assim, / Em vez de 

natureza consumada, / Ruína humana. / Inválido do corpo / E tolhido da alma. / Morto em 

todos os órgãos e sentidos ...”
175

. O poeta morreria em 17 de janeiro de 1995. Já inquieto com 

a ideia da morte, em 1968, anotaria no Diário: “Muito gostava eu de escrever um posfácio à 

vida!”
176

. Um dos poucos textos que não pôde ser escrito pelo poeta, o posfácio à vida ficou, 

então, ao encargo diligente de seus leitores e intérpretes. 

                                                 
172

 DXVI, p. 1689. 

173
 DXVI, p. 1740. 

174
 Requiem aetarnam dona eis (“dai-lhes o repouso eterno”) é o introito da oração que a Igreja Católica faz para 

os mortos. Cf. Dicionário Houaiss da língua portuguesa, cit., verbete “réquiem”, p. 1650. 

175
 DXVI, p. 1786. 

176
 DXI, p. 1149. 



 

 

 

 

  

CONCLUSÃO 
 

Ecce homo 

Ecce homo, só biografia. 
Teve corpo e figura, 

Mas agora é uma hora de leitura 
Vazia. 

 
Com grande erudição e paciência, 
Um fantasma de tinta 

Mostra os ombros e a cinta, 
Anfitrião de sua própria ausência. 

 
Testemunho presente do passado, 
Cada passo que dá deixa no chão 

Não a marca dos pés, mas a ilusão 
De ter um dia por ali andado. 

(Torga)  
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O término desta leitura do Diário, de certa maneira, nos reconduz ao ponto do qual 

partimos no início da pesquisa, quando nossa atenção voltava-se para a forma do diário, 

considerada marginal dentro dos estudos acadêmicos. A aporia que se nos apresentava então 

era a existência concreta de um manancial de textos diarísticos elaborados, sobretudo, por 

escritores europeus, e, por outro lado, a pouca atenção que a crítica brasileira vinha 

dispensando ao gênero. 

No Brasil, especificamente, o diário só ganharia alguma visibilidade quando 

incorporado à forma romanesca, no contexto do romance de 30, como ocorreu, por exemplo, 

ao romance/diário O amanuense Belmiro (1935), de Ciro dos Anjos, e, posteriormente, aos 

três volumes que compõem O espelho partido, diário/romance de Marques Rebelo (1959-

1968)
1
. 

A academia europeia, sobretudo francesa, tem se mostrado mais atenta à modalidade, 

realizando, nas últimas décadas, além de inúmeros estudos sobre o assunto, um cuidadoso 

levantamento e catalogação dos diários pessoais ou literários que são descobertos no país
2
. Há 

de se destacar ainda as boas traduções para o francês de intimistas em língua estrangeira, 

assim como a calorosa recepção crítica na impressa, como podemos verificar, pelo exemplo 

de Miguel Torga, nos artigos anexos a esta tese. 

Todavia, se existe uma preocupação genuína em preservar textos autobiográficos, em 

divulgá-los, é inegável que por parte da crítica literária tem ainda prevalecido um olhar 

judicativo que considera o diário essencialmente uma escrita menor, inacabada, espécie de 

apêndice à verdadeira obra do escritor em gestação
3
. 

Não sendo tal interpretação completamente infundada, haja vista que grande parte dos 

diários de que se tem notícia não convida a uma leitura integral do texto, acreditamos que tal 

                                                 
1
 Cf. VIDAL, Ariovaldo José. A ficção inacabada: uma leitura de Marques Rebelo (tese de doutorado inédita). 

FFLCH/USP, 1997, p. 181. 

2
 Cf. NORONHA, Jovita Maria. “Entrevista com Philippe Lejeune”. In: Ipotesi. Revista de Estudos Literários de 

Juiz de Fora. V. 6, n. 2, pp. 21-30. 

3
 Alain Girard, por exemplo, comenta várias restrições que foram apresentadas pela crítica, ao longo dos anos, 

contra a prática do diário. Dentre as principais estão: o caráter insignificante de numerosas notas, a ausência de 

convenções formais, a valorização dos incidentes “menores” da vida, a projeção de uma atitude mais 

contemplativa do que de “ação”, o favorecimento de uma postura mais egoísta e individualista, a “hipertrofia do 

eu”, a projeção de uma persona ficcional, a negligência da obra literária pela prática do diário etc. In: “Pour et 

contre le journal intime”. In: Le journal intime. Paris: Presses Universitaires Françaises, 1963, pp. 567-597. 

Michel Braud faz um levantamento parecido das principais oposições da crítica literária contra o diário. Cf. La 

forme des jours, cit., pp. 260-271. 
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visada excessivamente severa, por outro lado, fez obscurecer a aparição de grandes diaristas 

em contexto modernista, que se voltaram para a escritura autobiográfica com uma disposição 

renovada. Diaristas como André Gide, Marcelo Duarte Mathias e, sobretudo, Miguel Torga 

reabrem a discussão sobre a noção já cristalizada de “escrita menor”, “espontânea”, como se a 

forma fosse inteiramente livre de convenções e preocupações estéticas, moldável apenas pela 

matéria subjetiva que se impõe no processo de enunciação. De certa maneira, o Diário, de 

Miguel Torga, surgiu e firmou-se na contracorrente dessa leitura crítica que considera a 

forma, no mais das vezes, com sinal negativo. 

Na nossa tese, procuramos refazer o percurso do Miguel Torga diarista, de escritor 

iniciante à intimista maduro. Para tanto, procuramos mostrar que a voga confessional já dava 

o tom no contexto do Segundo Modernismo Português devido à relação direta que os 

presencistas estabeleciam entre a vida e a obra do escritor. Partilhando desse influxo, Torga 

procurou alinhavar as discussões do movimento presencista, sob influência das correntes 

literárias francesas, a um projeto próprio de escritura intimista. Nesse sentido, a construção de 

um “espaço autobiográfico” em sua obra sai do plano teórico para constituir um projeto 

literário para toda a vida, como a elaboração dos Diários, d’A criação do mundo e a intensa 

subjetividade de sua poética deixam visíveis. Na prosa de ficção, as marcas biográficas 

também compareceriam a partir da representação de situações e de um espaço geográfico- 

social muito próximo ao de sua infância, ainda que tais marcas estejam atenuadas e surjam 

sempre em proveito da fábula narrativa
4
. 

O desejo de escrever uma obra intimista duradoura faz com que o escritor estabeleça 

uma relação dialética com a tradição literária. Assim como o Gide do Journal, permanece 

forte a ideia de que é preciso ler tudo, mas o autor de Cântico do homem procura realizar 

também uma síntese entre a herança da grande literatura europeia e aquela da literatura 

enraizada em Portugal. Nesse sentido, merecem especial atenção, nesse processo formativo, 

as relações intertextuais que o Diário estabelece com uma rica tradição confessional – Santo 

Agostinho, Montaigne, Rousseau, Amiel, Stendhal, Boswell, Pepys, Gide etc. – ao mesmo 

tempo em que vê desdobramentos dessa vertente em portugueses como o Fernão Mendes 

Pinto de Peregrinação, o Raul Brandão de Memórias, entre tantos outros. Nosso estudo 

                                                 
4
 O conto “O cavaquinho”, de Contos da Montanha, e o poema “Natal”, do Diário II, são exemplos de 

aproveitamento literário de um episódio biográfico. O personagem do conto, de família miserável, ganha do pai 

o instrumento que dá título ao conto quando recebe um “óptimo” nos exames finais da escola. Miguel Torga 

evoca, em Ensaios e discursos, uma circunstância idêntica que teria vivido na infância. 
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privilegiou a abordagem comparativa do Diário com Os ensaios, O livro do desassossego e o 

Journal, referências fundamentais na constituição da obra, mas com a consciência de que o 

leque de comparação poderia ser muito maior. 

É o descortinar dessa memória literária que torna, por vezes, tão instigante a leitura do 

Diário: a reconstituição do movimento das letras mundiais se dá ao mesmo tempo em que se 

processa a formação do narrador como escritor intimista. Dessa forma, o Modernismo de 

Miguel Torga, em sua recuperação da tradição confessional, guarda proximidade com aquele 

Modernismo mais antigo, que Paul Ricoeur identifica em autores como Pound, Yeats, W. 

Lewis, Eliot e Joyce, para quem “o passado permanece uma fonte de ordem, mesmo quando é 

ironizado e denegrido”
5
. 

Quando acompanhamos de perto esse percurso, parece perder fundamento a assertiva 

de Gusdorf, para quem a elaboração de um diário, na grande maioria dos casos, não desperta 

um “engajamento profundo” por parte do escritor
6
. A leitura dos Diários, de Torga, assim 

como o de Gide, de Mathias, e até mesmo de um diário mais pessoal e póstumo como o de 

Susan Sontag, revela o interesse e comprometimento profundo de seus autores com a escritura 

diarística. Não por acaso, Torga e Sontag, nos anos de 1940, leem com sofreguidão os diários 

de André Gide, assim como Mathias, entre as dezenas de diários que lê, reconhece no Diário 

de Torga um dos “dez grandes livros”
7
, num circuito de referências que recupera tanto o 

passado quanto alimenta o presente da forma. 

Então, por que não reconhecer no diário o estatuto de texto literário? “O interesse do 

diário é sua insignificância”
8
, afirmaria categoricamente Blanchot. Até mesmo um escritor 

como Roland Barthes, que flertou em diversos momentos com a escrita diarística, resiste em 

                                                 
5
 RICOUER, Paul. Tempo e narrativa: a configuração do tempo na narrativa de ficção. São Paulo: Martins 

Fontes, 2010, p. 44. 

6
 GUSDORF, Georges. “Le journal: dire ma vérité”. In: Les écritures du moi (Lignes de vie I), cit., p. 322. “[Le 

journal est] simple recueil d’inscriptions dans les margens de l’existance, sans engagement profund”. Em 

tradução livre: [o diário é] simples recolha de inscrições nas margens da existência, sem engajamento profundo. 

7
 O diário de Marcelo Duarte Mathias é pródigo em referências a autores confessionais. Para nós, de especial 

interesse são as impressões de leitura de intimistas brasileiros como Lúcio Cardoso, Pedro Nava, Josué Montello, 

Alberto da Costa e Silva, entre tantos outros. Cf. Os dias e os anos (Diário. 1970-1993). Lisboa: Publicações 

Dom Quixote, 2010. 

8
 BLANCHOT, Maurice. “O diário íntimo e a narrativa”. In: O livro por vir, cit., p. 273. 
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conceder-lhe crédito: “o escritor tal como podemos vê-lo em seu diário íntimo, é o escritor 

menos sua obra: forma suprema do sagrado: a marca e o vazio”
9
. 

Tentando responder de maneira plausível a tais impasses, o Diário já nasce sob o cariz 

de diário literário, ainda que nos anos de 1940 essa noção fosse ainda muito incipiente. 

Assim, menos do que conceber um diário de sua intimidade, Miguel Torga privilegia a 

configuração de um texto em que a representação de sua subjetividade de homem e artista vai 

de par com a construção estética. Na tríade inicial, podemos ver essa intenção literária na 

experimentação de gêneros, plasmada na poesia, nas micronarrativas, no ensaísmo, no 

fragmento reflexivo, nas crônicas dialógicas, no solilóquio do narrador etc. 

Os recursos estilísticos que dão a essas formas maior expressividade também são 

variados: a linguagem não cotidiana, os aforismos, a frase críptica, as imagens plásticas, 

pressupõem uma leitura mais intelectualizada; os provérbios, o registro linguístico regional, 

os diálogos, por seu turno, remetem a um universo mais popular.  Por vezes, o texto ganha 

maior concisão com a poesia, o fragmento, a micronarrativa; em outros momentos, a dicção 

ensaística expande-o por várias páginas por meio das argutas relações literárias que o narrador 

é capaz de estabelecer. É digna de nota, acerca do ensaísmo no Diário, a habilidade do 

narrador em traçar grandes panoramas literários, artísticos ou históricos. No texto, a 

incorporação dessas formas híbridas se dá de maneira quase sempre harmônica a fim de evitar 

a impressão de “estilo solto”, comumente associada à escrita diarística. 

O trabalho refinado que o autor realiza com a linguagem e com as formas, de certa 

maneira, serve para atenuar a queixa corrente à falta de imaginação na escrita diarística
10

. No 

caso de Miguel Torga, acreditamos que o diário não revelará nunca o autor menos sua obra, 

como dizia Barthes, mas sim, constituirá a obra prima do autor modernista. O Diário 

acompanhou o autor quase até o fim de sua vida, talvez pelo fato de dar ensejo à manifestação 

das múltiplas vocações, de homem e escritor, que guardava em si: a poética, a confessional, a 

humanista, a cronista, a política, a testemunhal, a médica, a ensaística, a fabular etc. 

Talvez esse apego demasiado ao texto autobiográfico possa reforçar a ideia de fixação 

narcísica que acompanha aqueles que mantêm um diário. Não sendo possível, e não sendo do 

nosso desejo, rebater tal crítica, ressaltemos apenas que no melhor Modernismo, essa 

                                                 
9
 BARTHES, Roland. Roland Barthes por Roland Barthes, cit., p. 92. 

10
 Cf. GIRARD, Alain. Le journal intime, cit., p. 18. 
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perspectiva ingênua de biografismo tem sido constantemente posta à prova pela ironia e, mais 

recentemente, pela intensa autoironia do narrador confessional que parece corroer por dentro 

o “olhar de Narciso”
11

. Assim, o voltar-se para si mesmo, menos do que uma forma de 

autocontemplação deleitosa, evidencia a crise profunda por que passa o sujeito na 

modernidade. Crise esta a que o narrador do Diário não se furta, antes vivencia em todas as 

suas dimensões. 

                                                 
11

 Nesse sentido, vêm à mente a implacável autobiografia de Michel Leiris (A idade viril) e os romances 

autobiográficos de Thomas Bernhard (Árvores abatidas, Extinção) e de António Lobo Antunes (Memória de 

elefante, Conhecimento do inferno). 
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