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RESUMO 

 
 

 

 

Levando em conta a importância dos textos memorialísticos, e a de Miguel 

Torga no cenário literário português, esta tese propõe um estudo de uma das 

obras-primas deste autor, A criação do mundo. Fundamentada no modelo 

descritivo e interpretativo de leitura proposto por Fredric Jameson, a análise 

mostra que na organização formal da narrativa que difere tanto dos outros 

escritos do autor quanto de outros textos memorialísticos conhecidos, os 

mascaramentos ou estratégias de contenção suavizam assuntos com os quais 

Torga não consegue lidar e falam mais do autor do que é manifesto no texto. 

 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Torga, A criação do mundo, estratégias de contenção, 

texto memorialístico 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 
Taking into account both the importance of memorialistic texts and of Miguel 

Torga in the Portuguese literary scene, this thesis proposes a study of one of 

this author's masterpieces, The creation of the world (A criação do mundo). 

Based on Fredric Jameson's descriptive and interpretive model of reading, the 

analysis shows that in the formal organization of the narrative, that differs from 

other writings by the author as well as from other well-known memorialistic 

texts, the maskings or contention strategies serve to soften up matters which 

Torga can't deal with and end up saying more of the author than what is 

manifest in the text. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta tese propõe o estudo da obra memorialística de Miguel Torga 

intitulada A criação do mundo centrado em um modelo de descrição e 

interpretação, como o proposto por Fredric Jameson em seu livro O 

Inconsciente Político. 

As reflexões sustentam-se na hipótese de uma leitura da obra que 

explicite algumas questões como origem, identidade, nacionalidade, dentre 

outras, não resolvidas na obra. Contudo, esta pesquisa não se propõe a ser 

uma aplicação extensiva da teoria, para tanto, utilizou-se, como referencial 

teórico, alguns conceitos estabelecidos por Jameson, tais como: a idéia de 

inconsciente político, conteúdo manifesto, estratégia de contenção e ato 

simbólico. 

Outro conceito utilizado é o de horizonte de expectativas, proposto por 

Jauss, a partir do qual pode-se registrar algumas leituras feitas da obra, para 

melhor compreender o seu papel ao longo dos tempos, e a relação 

estabelecida entre o público, a obra e o leitor. Além disso, registrou-se a 

mudança sofrida pela crítica e os reflexos que se fizeram sentir na maneira de 

analisar a obra de Torga. 

 A criação do mundo dá um tratamento diferente às memórias de Torga, 

por meio de uma organização formal, que difere tanto dos outros textos do 

autor, que tem a sua produção literária fortemente voltada para a poesia, 

quanto dos demais textos memorialísticos conhecidos. Dessa forma, esta tese 

busca comprovar que mais do que evocar recordações, a obra memorialística 

é, sobretudo, uma narrativa que trata de assuntos com os quais o autor nem 

sempre consegue lidar, ou seja, são mascaramentos que falam mais do autor 

do que o manifesto no texto. 

A proposta de releitura de A criação do mundo realizar-se-á em três 

níveis. O primeiro romanesco, que trata da obra de uma maneira geral, 

evidenciando questões que a associam com a escrita de si, ou seja, 

acompanha-se a proposta de um livro memorialístico que representa uma 

história pessoal. 
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O segundo nível, denominado de desassossego, leva em consideração 

algumas questões que foram observadas por estudos que se destacaram na 

análise da obra Torguiana, dentre eles, o de David Mourão-Ferreira, Teresa 

Rita Lopes e o de Clara Crabbé Rocha. Também analisa o fato de que quem 

escreve sobre si tem muito de Narciso ou, no caso de Torga, resgata a 

identificação com Zeus, no sentido de ser um criador, agente de uma criação 

do mundo.  

O terceiro e último nível de leitura, o das estratégias de contenção 

presentes no texto, tenta resolver os conflitos detectados nos dois níveis 

anteriores. O desassossego que é bem contundente no segundo nível sofre 

um abrandamento. A grande questão presente é a forma adotada por Torga 

para narrar as suas memórias, a da criação bíblica.  

No sentido de comprovar a hipótese apresentada, esta tese se 

estruturou em cinco capítulos: o primeiro intitulado: Criador e criatura, o 

segundo Miguel Torga: leituras e leitores, o terceiro: A (re)criação de si mesmo, 

o quarto: em busca do paraíso perdido e o quinto: O paraíso reencontrado. 

 O primeiro capítulo constitui-se de dados sobre a trajetória do autor, 

ainda que pareça redundante, já que a obra é memorialística. Mas 

considerando que, por mais que se escreva, nunca se restitui plenamente a 

totalidade do vivido e, acreditando ainda nos jogos de fuga e revelação que 

compõem a estrutura do texto, entendeu-se apropriada a seleção de alguns 

elementos relativos a sua vivência, no sentido de dar maiores esclarecimentos, 

não só da sua vida pessoal, mas também da sua trajetória intelectual, como 

representante de um movimento relevante no contexto literário e político 

português. São abordados, igualmente, elementos relativos à obra 

memorialística, bem como a retomada das teorias que sustentam a escrita 

intimista. 

No segundo capítulo resgatou-se o contexto cultural que dá condições a 

esse tipo de produção, levantando pontos referentes a sua fortuna crítica, 

ainda que não seja esse o objetivo dessa tese. Entende-se que é relevante 

tratar de elementos recepcionais, tendo em vista a necessidade de verificar as 

formas como Torga foi e é lido buscando detectar o inconsciente político de 

interpretação. Salienta-se que, tanto nos textos jornalísticos, quanto nos textos 

teóricos, transparece o reconhecimento e a consagração do autor. O exemplo 



11 

 

 
 

 

disso são os dois números da revista Colóquio Letras publicados em sua 

homenagem. Verifica-se também que embora haja, por parte da crítica, em 

determinados momentos a intenção de evitar o aprisionamento do texto, ela 

acaba por ceder ao denominador comum ao analisar a obra de Torga sob o 

viés interpretativo de um forte apego à terra natal.  

No terceiro capítulo propõe-se a leitura da obra no primeiro nível de 

leitura, a leitura romanesca, em que a obra é tratada de uma maneira geral. 

Nessa leitura, as semelhanças com o real fazem com que o texto seja lido 

como uma narrativa autobiográfica. Nela são destacados elementos 

memorialísticos associados à escrita de si. Nesse nível de leitura há destaque 

para a não aceitação do autor por parte da crítica, e a hostilidade dos membros 

da Vanguarda. Aplica-se aí a noção de horizonte de expectativas que se 

concretiza com o convite recebido para participar de um Colóquio em São 

Paulo e o reconhecimento e consagração internacionais.  

No quarto capítulo é proposto um segundo nível de leitura. Nesse nível, 

a linha de análise estabelecida é a do desconforto do autor em relação à 

profissão, à identidade e à memória enquanto reminiscências.  Movida pela 

desilusão, inicia-se uma viagem que ocupará todo o quarto dia, impedindo que 

o quinto e sexto dias sejam lidos nesse momento. O quarto dia se constituirá 

como um divisor de águas servindo de preparação para a leitura dos dias 

vindouros. É então feita uma leitura a partir de três críticos, David Mourão-

Ferreira, Teresa Rita Lopes e Clara Rocha, que perceberam que há algo além 

do conteúdo manifesto no texto. Porém, por várias razões, optaram pelo lugar 

comum.  

E por fim, no quinto capítulo apresenta-se o terceiro e último nível de 

leitura. Nesse momento, há um abrandamento do desassossego e a leitura de 

“o quinto e sexto dia” se efetiva. O retorno da viagem feita em “o quarto dia” 

traz um homem mais amadurecido, “que se vergou, mas não quebrou” e que 

aceita a luta entre o homem e o poeta, pois sabe que “os poetas não são 

felizes desde Camões”. Contudo, resiste e registra como homem do seu tempo 

“os seus gritos de alma”.
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CAPÍTULO I 

MIGUEL TORGA: CRIADOR E CRIATURA 
 

 

Quando um homem nasce, nasce uma 
probabilidade absoluta. 
Nasce uma aposta que, mesmo 
proverbialmente perdida, é repetida até ao 
absoluto. (Fernão de Magalhães Gonçalves) 

 
Cada qual procura-se onde se sente perdido. 
Eu perdi-me em Portugal, e procuro-me nele. 
(Miguel Torga) 

 

 

  “Ler autobiografias, testemunhos, memórias, confissões ou entrevistas é 

experimentar uma dupla atracção, pelo enigma da vida e pelo da escrita”1, 

assim define Clara Rocha o consumo da notoriedade como sendo uma “natural 

curiosidade”, dos nossos tempos. Dessa maneira, justifica-se a inclusão de 

alguns dados sobre a vida do autor, ainda que se trate de uma obra 

memorialista e, aparentemente, redundante salientar certos dados. 

 Entretanto, considerando que por mais que se escreva, nunca se restitui 

plenamente a totalidade do vivido e, acreditando ainda nos jogos de fuga e 

revelação que compõem a estrutura do texto, julgou-se apropriado selecionar 

alguns elementos relacionados à vivência de Miguel Torga, no sentido de dar 

maiores esclarecimentos não só sobre a sua vida pessoal, mas também 

enquanto intelectual representante de um momento importante no contexto 

literário português. 

 Adolfo Correia da Rocha, formado em medicina, profissão que 

desempenhara paralelamente a de escritor, ficou conhecido pelo pseudônimo 

de Miguel Torga. Nasceu em 12 de Agosto de 1907, em São Martinho de Anta, 

freguesia do Concelho de Sabrosa, Trás-os-Montes, o pseudônimo não foi 

escolhido por acaso. Torga ou urze é o nome de uma planta bravia, humilde, 

espontânea que tem o seu habitat no chão agreste de Portugal, mais 

particularmente nas serranias do norte, é o correspondente no reino vegetal da 

                                                 
1 ROCHA, C. Máscaras de Narciso: estudos sobre a literatura autobiográfica em Portugal. 

Coimbra: Almedina, 1992. p. 23 
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força que constitui o poeta e o prosador, e Miguel em homenagem a três 

Miguéis espanhóis (Miguel de Molinos, Miguel de Cervantes, Miguel de 

Unamuno)2. 

 Filho de gente do campo, não mais se desliga das origens, da família, 

do meio rural e da natureza que o circunda. Mesmo quando não referidos 

explicitamente, estão sempre presentes em sua obra, o pai, a mãe, o professor 

primário Sr. Botelho, as fragas, as serranias, a magreza da terra, o suor para 

dela arrancar o pão, os próprios monumentos.  

 Fernão de Magalhães Gonçalves3 afirma que Torga teve uma infância 

rural, rigorosamente primitiva e “possivelmente” feliz e que em sua busca 

constante, priorizou, paradoxalmente, a liberdade em detrimento da felicidade. 

 Trás-os-Montes é apresentado metaforicamente por Torga como sendo 

“um reino maravilhoso”, por localizar-se no cimo de Portugal, da mesma forma 

que os ninhos que ficam no cimo das árvores, para se tornarem mais 

apetecidos pela distância. O espaço transmontano, bem como as pessoas com 

seus atos, comportamentos, modos de ver e estar no mundo encontram-se 

presentes em vários momentos de sua obra, e são cantados em Contos e 

Novos Contos da Montanha, em A Criação do Mundo, em Portugal e em seus 

Diários. Isso faz com que a sua obra seja vista por muitos como em constante 

confronto social.  

 A sua origem transmontana nunca foi esquecida, nem as dificuldades 

que passou na infância, tanto que se serviu de sua pena para lutar e defender 

os direitos e a melhoria das condições de vida das pessoas que lá habitavam. 

E foi esse amor à terra natal que o impediu de abandonar Portugal e viver no 

estrangeiro, quando aos treze anos veio para o Brasil como imigrante. Seu 

encantamento por esta terra é traduzido em seu Diário XIII, quando diz ser 

Portugal um “panorama inolvidável”: 

 

 

 

                                                 
2
  Miguel de Molinos (1628-1696) Sacerdote católico e místico, Miguel Unamuno (1864-1931), 
escritor socialista e Miguel de Cervantes (1547-1616) escritor criador de Dom Quixote. 

3
  GONÇALVES, Fernão de Magalhães. Ser e Ler Torga. Coleção Perfis. Lisboa: Vega, s/d. p. 
125 
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-Portugal é isto: um panorama inolvidável. Um panorama que começa 

em Santa Luzia, no Minho, e chega a esta Foia do Algarve, onde 

estou batido pelo vento, deslumbrado, a encher os olhos de montes e 

vales, de rios e mar, como só os há nesta pátria bendita. Não temos 

civismo, não temos riquezas, falta-nos juízo. Mas deu-nos Deus um 

caleidoscópio corográfico único no mundo para suprir o resto. O resto 

que é só amargura.4 

  

 Torga vai defender incondicionalmente a liberdade, não a que está nas 

mãos dos homens, mas àquela do ser humano que o faz sentir-se 

interiormente livre, e que não prescinde da liberdade exterior. Para ele, a 

defesa da autenticidade e da identidade do eu se traduz na necessidade do 

indivíduo ser ele mesmo, ainda que a liberdade externa não exista, e dessa 

forma, nenhum projeto humano pode realizar-se sem ela e nem fora dela. 

 O autor procurou sempre agir conforme seu pensamento, o que era 

coerente com os valores que defendia. Fazendo de sua obra um manifesto em 

favor da dignidade, da liberdade e da independência humana. Esse manifesto, 

que para Magalhães é também uma vontade de interpretar e transformar o 

mundo, é assumido por uma consciência literária, ou seja, o papel da literatura 

não é suprimir as contradições e sim revelá-las. 

 

 

Ao pensarmos na viagem de uma vida, lembramo-nos freqüentemente 

mais das rajadas do vento, das correntes contrárias do mar e dos 

tubarões que, propriamente, do barco. Ora, pode ser que Torga tenha 

evidenciado na sua obra a freqüência dessas rajadas, a 

impetuosidade dessas correntes, a voracidade desses tubarões – mas 

unicamente para demonstrar a força real que teve de imprimir aos 

remos para que o barco seguisse o rumo direcional que realmente 

seguiu. E o que interessa é essa força real, é esse rumo – nos quais 

se traduz todo o sentido de um modelo humano exemplar.5 

 

                                                 
4
 TORGA, Miguel. Diário. Coimbra: Dom Quixote, 1999. p. 1351 

5 Op cit. p. 125 
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 Nesse jogo de interpretar e transformar o mundo, Magalhães Gonçalves 

afirma ser Torga o único escritor português contemporâneo ao mesmo tempo 

vernáculo e estrangeiro, nacionalista e universalista, tradicionalista e 

transgressivo, individualista e coletivista, clássico e modernista6 que com uma 

obra vasta, cuja publicação se iniciou aos 21 anos, engloba prosa, poesias e 

teatro. É considerado um dos mentores do segundo modernismo português, os 

quais se agrupavam em torno da revista Presença (1927-1940)7. Contudo, a 

mesma transgressividade e individualidade que faz com que rompa com a 

revista em 1936, faz com que continue ainda muito presencista a falar de si, de 

sua alma e dos seus problemas, sem deixar de ser universalizante. 

 

 

 

1.1  O UNIVERSO PRESENCISTA: 

 

 

Eis como tudo se reduz a pouco: Literatura 
viva é aquela em que o artista insuflou a sua 
própria vida, e que por isso mesmo passa a 
viver de vida própria. (José Régio) 
 

  

 Ligado à Presença como um dos seus colaboradores, Torga junta-se a 

nomes considerados ainda muito jovens, dentre eles Branquinho da Fonseca, 

José Régio, Adolfo Casais Monteiro, João Gaspar Simões, etc... todos da 

geração de 1900, mas que imprimem a sua marca, fazendo com que a revista 

se destaque pelo seu aspecto arrojado e inovador, mesmo tendo como 

colaboradores nomes ligados à revista Orpheu,  como Luís de Montalvor, 

Fernando Pessoa e seus heterônimos, Almada Negreiros, etc.  

 Muito mais do que receber colaboração dos representantes de Orpheu, 

cabe à Presença o mérito de elevá-los à categoria de mestres, tendo 

participado diretamente na divulgação, análise, proclamação desses escritores 

e na insistência da importância dos movimentos cubista, futurista, 
                                                 
6 Ibidem, p 136 
7 Apud GONÇALVES, Fernão de M. p. 12 
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expressionista. E ainda chamar a atenção para outras artes como a música e o 

cinema contemporâneos8. 

 A novidade da revista vai desde seu aspecto gráfico, segundo Clara 

Rocha9, porque fora impressa em papel pardo de embrulho, até a quantidade 

de desenhos, vinhetas e o cuidado do arranjo de cada página. Rocha ao citar 

Álvaro Ribeiro, salienta que a revista Presença atrai não somente um sinônimo 

temporal que é a revista Contemporânea, tendo em vista que essa significou 

uma reação aos saudosistas e tradicionalistas, mas também se alia a essa 

idéia de modernidade, por meio de seu nome que significa “aparição, 

aparência, manifestação, existência e plenitude”, caracterizando-se, portanto 

como um “livre grupamento de amigos sem nada de doutrinário”.10 

 Vale ressaltar, de forma breve, o histórico da revista que teve o seu 

primeiro número publicado no dia 10 de março de 1927, na cidade de Coimbra, 

cujo lançamento se dá logo após o golpe militar de 1926, em que a censura 

passa a comandar o país por muito tempo.  Inicialmente, com uma publicação 

quinzenal, deixou, a partir do quarto número, a periodicidade regular e se 

manteve por 13 anos, aproximadamente, com 56 edições até fevereiro de 

1940. A revista formou-se por duas séries: a primeira com 53 números, a 

segunda com dois e, em 1977, é publicado um número especial em 

comemoração ao cinqüentenário do seu lançamento.  

 Os presencistas buscavam uma literatura e, conseqüentemente, uma 

arte que fosse desvinculada de qualquer posição política ou religiosa o que é 

chamado de psicologismo de presença. Nos dizeres de Saraiva e Lopes11, o 

psicologismo resulta em um filão de literatura viva, ou seja, imaginação 

psicológica, uma fixação adolescente e provinciana e, sobretudo, com um 

enfoque de confissão, que encontra em Régio, Simões e Casais, fiéis 

representantes dessa “transposição imaginativa da consciência introspectiva”. 

Fato esse que os deixa diretamente ligados a André Gide e ao grupo que se 

                                                 
8 SARAIVA Antonio José, LOPES, Oscar. História da Literatura Portuguesa.   p 1012 
9 ROCHA, Clara. Revistas Literárias do século XX em Portugal. Vila da Maia: Imprensa 

Nacional-Casa da Moeda, 1985. p 382 
10

  LISBOA, Eugenio.  LISBOA, Eugenio. O Segundo Modernismo. Lisboa: Instituto de Cultura 
Portuguesa/ Biblioteca Breve, p 35. 

11 SARAIVA, Antonio José, LOPES, Oscar. História da Literatura Portuguesa.   p 1012 
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reunia em torno de a Nouvelle Revue Française, e também ao modernismo 

francês, em particular a Marcel Proust, dentre outros.  

 De acordo com Eugenio Lisboa12, a revista trazia em seu primeiro 

número um subcabeçalho intitulado “Folha de Arte e Crítica”. Nesse primeiro 

número, é publicado um artigo de José Régio que aponta as linhas 

orientadoras da revista. O autor, ao citar Régio, reitera que a arte deve ser 

sincera e original, tais conceitos tanto de originalidade quanto de sinceridade 

são usados como sinônimos de inspiração e artificialidade: 

 

 

 Em Arte, é vivo tudo que é original. É original tudo o que 
provém da parte mais virgem, mais verdadeira e mais íntima duma 
personalidade artística. A primeira condição duma obra viva é pois ter 
uma personalidade e obedecer-lhe. Ora como o que personaliza um 
artista é, ao menos superficialmente, o que o diferencia dos mais,  
(artistas ou não) certa sinonímia nasceu entre o adjectivo original e 
muitos outros, ao menos superficialmente aparentados; por exemplo: 
o adjectivo excêntrico, estranho, extravagante, bizarro... Eis como é 
falsa toda a originalidade calculada e astuta. Eis como também 
pertence à literatura morta aquela em que um autor pretende ser 
original sem personalidade própria13. 

 

  

 A longevidade atribuída à revista lhe concede uma responsabilidade que 

as revistas efêmeras não conhecem14, e apontam o seu direcionamento. Em 

citação a Adolfo Casais Monteiro, Rocha diz que é esta “longevidade um 

elemento de singular importância”, e evoca também, certas responsabilidades 

sociais e respeitabilidade. Para ele, apesar de não ter uma data certa para 

terminar, ela não deve ultrapassar o período de luta “pelo reconhecimento 

público do grupo, ou geração de que se constitui porta-voz”, correndo o risco 

de se transformar em “modelo de academismo”, caso esse período se 

prolongue. 

 

 

 

 

                                                 
12  Op cit. p 22 
13  Idem 
14  ROCHA, Clara. Revistas Literárias do século XX em Portugal. p 384 
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 A longevidade é um elemento de singular importância para 
essa espécie tão particular de seres que são as revistas literárias de 
vanguarda. Parece, só por si, impor responsabilidades de ordem 
social que a revista efémera não conhece. Impõe, de certo modo, uma 
“respeitabilidade” que, de revistas de vanguarda, as pode transformar 
em perfeitos modelos de academismo, caso a longevidade se torna 
excessiva. E, embora não se tenha conseguido estabelecer qual a sua 
duração ideal, parece evidente, pelo menos, que ela não deverá ir 
além do período de luta pelo reconhecimento público do grupo, ou 
geração, de que se constituem porta-voz. 
 (...) Contudo, se perduram, quase se pode garantir que 
acabarão por ganhar, não forçosamente aquele referido caráter 
académico (o que só a demasiada idade tornará provável, pense-se 
na história do Mercure de France), mas uma consciência da função 
que desempenham, um sentido das responsabilidades que de algum 
modo reagirá sobre a sua feição inicial... Pelo menos, isto foi o que 
sucedeu com a Presença.15 
 
 

 Jorge de Sena16, em um artigo em comemoração aos cinqüenta anos da 

revista Presença, escreveu que ela desempenhou uma função decisiva, não só 

promovendo e revelando os homens de 1915, como também atacou a 

literatura livresca, exigiu inteligência crítica, quando havia superficialidades, 

defendeu uma renovação das artes, tentou atualizar a cultura literária 

portuguesa, sobretudo por ter lutado pela independência do escritor e da 

criação artística. 

  A experiência de ter passado pela Presença é muito intensa e 

significativa como relata Miguel Torga em sua narrativa A Criação do Mundo, 

usando o nome fictício de Vanguarda, a revista servia de porto seguro a um 

jovem revolucionário:  

 

 

 Era à sombra da bandeira literária da Vanguarda que a 
inquietação mais inconformada encontrava esperança. (...) Os 
números da revista saíam heróicos e escandalosos. Vivíamos em 
desafio constante, sem transigências, sem complacências, seguros da 
nossa missão renovadora. (...) Todas as experiências gráficas e 
literárias se faziam, todas as tentativas se ousavam. No dia em que já 
não sei quem se lembrou de atribuir a paternidade de Cristo a um 
centurião, a tiragem da revista voltou quase inteira devolvida à 
redacção. (...) À pórfia, cada qual ia descobrindo o seu autor. Joyce, 
Chestov, Bergson, Fernão Mendes Pinto, Dostoievsky passaram a 
conviver connosco à mesa do café. Era um arco-íris humano que 
abarcava o mundo. Fiéis à grandeza do passado, esforçávamo-nos 
por dar-lhe continuidade e renovo.17 

                                                 
15  Idem 
16 SENA, Jorge. Régio, Casais, a “presença” e outros afins. S.L: Brasília Editora, 1977. p 30 
17 TORGA, Miguel. A Criação do Mundo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1996. p 215 
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 Contudo, a ruptura é inevitável, sobre tal fato, Torga declara que era 

membro de um grupo literário avançado, e que o deixara e ficara só, e dessa 

ligação que ele diz ter sido um “clarão de fé”, agora lhe restou a escuridão da 

descrença que o atormentava. Anos mais tarde em seu Diário18, faz 

novamente referência a essa descrença que o perseguia, diz ser o ofício de 

criar a arte o mais belo e o mais trágico do mundo. Concluiu suas 

considerações acerca do artista, classificando-o como “um animal obstinado, 

com antolhos, que anda a gemer a vida inteira à roda de um poço, sem ver 

mais nada, sem acreditar em mais nada, sem lhe doer mais nada” 19. 

 A ruptura ocorreu em 16 de junho de 1930, e Miguel Torga, Branquinho 

da Fonseca e Edmundo de Bettencourt em carta a José Régio e João Gaspar, 

diretores da Presença, desligam-se dela. O número 27 circulava com a 

notificação de que Branquinho da Fonseca não mais fazia parte da direção da 

revista, bem como Bettencourt e Torga deixavam de ser colaboradores.  

A carta aberta dirigida aos diretores da revista, segundo Régio, foi 

escrita em um “apaixonado momento de precipitação e, portanto, inferior à 

categoria mental e moral dos seus signatários”20. Contudo, para Simões, a 

“família presencista” fora dividida em dois grupos distintos, o de José Régio e 

seus doutrinários e o de Branquinho da Fonseca e os que assinaram a carta.  

No documento, os jovens acusavam a revista de contradizer-se, ao 

marcar um caminho padrão, sendo que a proposta da mesma era a de 

defender o direito que assistia a cada um dos seus membros de seguirem o 

seu próprio caminho, ou seja, a defesa do individualismo. Acusavam-na 

também de apontar um tipo único de liberdade e de conceber mestres e 

discípulos21.  

A leitura que Eugenio Lisboa fez dessa ruptura foi que o pretexto que os 

escritores deram era “ridículo e mal articulado”, uma vez que eles alegavam 

que aquele que continuasse preso ao grupo estaria sujeito a um único tipo de 

liberdade. Dessa forma, analisado o fato sob a luz da história da literatura, ele 
                                                 
18 TORGA, Miguel. Diário. Op cit p 67 
19 TORGA, Miguel. Diário. Op cit  p 85 
20 SIMÕES, João Gaspar. História do Movimento da Presença, seguida de uma antologia, 

Coimbra: Atlântida, 1958. p 45 
21 A carta dirigida aos diretores da revista está transcrita na íntegra nos anexos 
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pode ser considerado pequeno e de pouca importância, segundo Lisboa, 

entretanto em termos indicativos do que surgiria, tempos mais tarde, essa 

inquietação era bastante significativa, principalmente se ela fosse, segundo o 

crítico, “uma inquietação de quem visa respirar outros ares e abrir-se a outras 

preocupações22”, constituindo-se uma espécie de arauto dos novos tempos 

que convém ser lido com mais atenção.  

 Cabe aqui registrar a reação de Régio aos “novos tempos”, e o destaque 

de Eugenio Lisboa, em 1935, à evidência desses sinais. Quanto a isso, Régio 

reage afirmando ser natural que em nove anos de revista, ela tenha variado 

não só em relação aos seus ataques, mas também aos seus estilos de luta, as 

suas preocupações, aos seus colaboradores e até em seu conteúdo. Isso, no 

entanto, não significa que ela estivesse parada nem que não tenha evoluído. 

Muito pelo contrário, e isso é verificável se houver um confronto dos números 

atuais com os anteriores, reforçando a idéia de que, nem por isso, a revista 

podia ser considerada um cadáver. 

 

 

É natural que no decorrer de nove anos a presença tenha variado um 
pouco os seus pontos de ataque, os seus campos de guerra, os seus 
estilos de luta, as suas preocupações de pormenor. (...) Para quem 
der à presença o indispensável mínimo de simpatia e compreensão, 
aparecerá natural que ela tenha evolucionado um pouco durante os 
seus nove anos de existência, sem deixar de essencialmente 
continuar sendo o que sempre foi. (...) Agora, que a presença não é o 
que poderia ser?, que tem muitas deficiências?, que não atinge o 
ideal? Oh! Plenissimamente de acordo! Quer isso dizer que seja um 
cadáver? Não... ninguém se incomoda com as doenças de um 
cadáver23. 

 

 

 Eugenio Lisboa, mesmo sendo firme em seu posicionamento de defesa 

de a Presença, e denunciando o que havia de mesquinho nos ataques, julga 

ser a defesa de Régio um “desafio construtivo” aos moldes do Démolissez-moi!  

Et faites-mieux!”24. Todavia, Régio é ciente de que uma nova geração está se 

mexendo contra eles, por isso é “obrigado a aceitar e reconhecer, no horizonte, 

                                                 
22  LISBOA, Eugenio. Op. Cit., p 55 
23  Idem, ibid 
24  Desmanche e faça melhor. (Tradução nossa) 
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o inevitável “fluxo e refluxo das gerações”25, 26. E, com essa idéia, foi o que 

mais se aproximou de uma possível explicação ao desvinculamento de Torga 

do grupo Presencista. 

 

 

 

 

1.2 CONTEXTO POLÍTICO – SALAZAR E OS INTELECTUAIS 

 

 

Creo que um dia mereceremos que no haya 
gobiernos. (Jorge Luis Borges) 
 
O poeta português, 
que não passar ao menos uma vez 
pelas prisões, 
não será digno aluno de Camões. (Afonso 
Lopes Vieira) 

 

  

Miguel Torga no prefácio  de os Bichos, define a si mesmo como sendo 

um homem de seu tempo. Diz ele:  

 

 

Ora eu sou teu irmão, nasci quando tu nasceste, e prefiro chegar ao 

juízo final contigo ao lado, na paz de uma fraternidade de raiz, a ter de 

entrar lá solitário como um lobo tresmalhado”. (...) E, se tal não 

acontecer, paciência: ficarei um pouco triste, mas sempre junto de ti, 

firme, na consolação simples e honrada de ter sido ao menos homem 

do seu tempo.27 

 

 

 Segundo Magalhães Gonçalves, “este homem de seu tempo” o fez ser 

conhecido não só como o poeta da “liberdade”, mas também como da 

“libertação”, atrelando seu percurso poético ao discurso libertário, que no 

                                                 
25  Idem, ibid, p 55 
26  Na realidade Miguel Torga não se vinculará ao novo movimento que ora segue, sua 

desvinculação do grupo de a Presença, se dá porque a postura política adotada pela revista 
se choca com as suas aspirações literárias, tendo em vista que o autor buscava uma 
vinculação um pouco mais voltada para a vida real. 

27  TORGA, Miguel. Bichos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1996. p.9 
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projeto Torguiano se dará em dois níveis: o social e o existencial. Para Torga a 

consciência individual não pode se dissociar da social. Preso e perseguido pela 

ditadura salazarista, Torga é partidário da idéia de que o escritor tem como 

função atuar de tal forma que ninguém possa ignorar o mundo, nem se sentir 

inocente diante dele.  

 A idéia de ser livre já o acompanha desde cedo, mas em relação aos 

“civismos”, aos quais condena, Torga diz de seu alistamento militar:  

 

“Mas havia um abismo entre esse íntimo compromisso e a retórica do 
capitão. Civil por temperamento e paisano por convicção, saíra 
daquela dura aprendizagem de regulamentos e obediência. Sabia 
agora de ciência certa que nunca me sentiria cidadão livre dentro de 
um uniforme, perfilado diante de ninguém” 28.   
 

 

E esse “ninguém” inclui a Salazar e toda a sua política ditatorial que mergulhou 

o país, nos dizeres de Antonio Figueiredo29 “numa noite de 50 (cinqüenta) 

anos”. 

Em um breve histórico, Antonio de Oliveira Salazar nasceu em Vimieiro, 

Santa Comba Dão, em 28 de abril de 1889. Após o golpe de 1926, é convidado 

para Ministro das Finanças e renuncia ao cabo de treze dias. Em 1928 é 

novamente convidado e nunca mais abandona o poder. Em 1930, já como 

Presidente do Conselho de Ministros, cria a então União Nacional. A partir daí, 

ratifica a nova constituição, cria a polícia política, proíbe as oposições 

instituindo a si próprio como ditador, até que, a partir de 1968, com a saúde 

debilitada, afasta-se lentamente do poder, vindo a falecer em 27 de julho de 

1970. 

A ditadura Salazarista, de acordo com alguns estudiosos, foi a tentativa 

de recriar um império ultramarino português e culminou no mergulho do país 

em um período de trevas. O governo salazarista buscava com a intimidação 

policial transformar a classe trabalhadora em subserviente e disciplinada. A 

ação panfletária era a única alternativa que os trabalhadores dispunham para 

desmascarar esse modelo fascista. 

                                                 
28  TORGA, 1996, Op. Cit., p. 211 
29  FIGUEIREDO, António de. Portugal: 50 anos de Ditadura. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 1976, p.117 
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Os motins e as rebeliões eram incentivados pelos resistentes e como 

punição, os rebeldes eram enviados para colônias penais aguardando ali o 

devido julgamento. Juntam-se a isso as atrocidades cometidas durante a II 

Guerra, fato que, segundo Figueiredo30, justificava o regime de Salazar, 

dizendo que pelo menos ele não era violento como os outros. 

Contudo, isso não passava de uma estratégia habilmente pensada por 

Salazar. A Polícia Política, conhecida como PVDE (Polícia de Vigilância e 

Defesa do Estado), passou a ser conhecida como Polícia de Defesa Política e 

Social (PDPS) e mais tarde por Polícia Internacional de Defesa do Estado 

(PIDE). Embora alguns estudiosos digam que a mudança de nome por 

internacional tenha dado uma conotação mais agradável, sua função não 

alterou, tendo em vista que tinham autorização de prender qualquer pessoa 

que fosse suspeita de “atividades políticas”. 

Sobre o golpe militar Torga salienta que seus malefícios chegaram até a 

universidade que já era autoritária. Com isso justifica o fato de ele abominar a 

caserna e tudo que lhe diz respeito, justamente pela falta de liberdade dentre 

outras razões: 

 

Tinha, de resto, outras razões ainda para abominar a caserna e o 
espírito de casta, seu corolário. Um golpe militar derrubara o governo 
constitucional, e instituíra uma ditadura. E os malefícios da presença 
castrense na vida administrativa do país chegavam à própria 
universidade, já suficientemente autoritária e opressiva. Uma insólita 
reforma, que tornava ainda mais obsoletos os métodos de ensino e o 
sistema de exames, alarmou a academia. Houve assembléias, 
exposições, pedidos e, depois, protestos. Como nada 
conseguíssemos, recorremos à greve. Imediatamente a tropa 
transpôs a Porta Férrea, e começou um dia-a-dia de agressões 
indiscriminadas. Esse primeiro contato com a força armada foi uma 
experiência amarga.31 
 

 
 Antonio de Figueiredo intitula a ação Salazarista como uma neo-

inquisição, em que há semelhanças entre os métodos utilizados para 

opressão. Tal qual a inquisição, a PIDE se pautava em um sistema de 

denúncias que levavam às torturas físicas e psicológicas em instalações 

“apropriadas”, chamadas de “laboratórios de investigação”.  

                                                 
30  Idem, ibidem 
31  TORGA, Miguel. 1996. op. Cit , p. 211 
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 Contraditoriamente à ação do Estado Novo, que trazia na sua 

constituição garantias aos direitos civis, tais como:  

 

 

a) nenhum homem pode ser privado da sua liberdade pessoal ou 
detido sem culpa formada exceto nos casos previstos pelos 
parágrafos 3 e 4 (que tratavam de crimes graves, tais como 
assassínio, assalto à mão armada, etc.); 

b) nenhum homem pode ser condenado por um crime que não 
esteja previsto por uma lei em vigor que torne esse ato punível; 

c) devem ser admitidas normas de defesa, dando ao acusado, tanto 
antes como depois da formulação das acusações, a necessária 
garantia de defesa; 

d) nenhum homem pode ser sujeito à prisão perpétua ou à pena de 
morte (Art. 8o, cláusula 8 e 11) 32 

 

 

Para Figueiredo, uma das grandes características das ditaduras e de 

quem as apóia é o menosprezo à liberdade de expressão, o que justifica o fato 

de os jornalistas e escritores terem sua liberdade restringida. Entretanto, o que 

aparentemente pode ser desfavorável, é na realidade, visto como “normal”, 

considerando que os escritores, jornalistas etc. são tradicionalmente críticos do 

pensamento oficial, papel muito bem desempenhado por Torga.  

“Exilados dentro de seu próprio país”33, assim Figueiredo denomina a 

situação vivida não só por Torga, que era avesso a toda forma de repressão, 

como também pelos intelectuais de um modo geral. Na ditadura salazarista, 

qualquer ação era crime passível de punição, “qualquer ofensa, por qualquer 

meio, contra o prestígio do Estado, incitamento a dignidade do seu presidente, 

a indisciplina social e a subversão”34.  

 

 

 

                                                 
32  FIGUEIREDO, António de. 1976. Op cit. p. 129 
33  Ibid. p. 146 
34  Ibid. p 150 
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1.3 MIGUEL E MIGUÉIS TORGA 

 
 

Amanhã regressarei. Este paraíso ainda não 
é meu duradoiramente35. É dos meus 
antepassados, que nele moram em cada 
canto da casa e do quintal. Desde há muito 
que sei que sou usufrutuário de uma 
herança sagrada, que só merecerei se 
nunca me esquecer que S. Martinho de Anta 
é um berço onde tenho de nascer todas as 
horas e morrer um dia. (Torga, Diário XVI) 

 
 

 A condição de usufruir da herança sagrada para Miguel Torga é não se 

esquecer. Um dos casos mais famosos da literatura, que trata não do 

esquecimento em si, mas do medo desse mesmo esquecimento, é A Odisséia. 

Ulisses teme esquecer o retorno, ele luta contra tempestades, forças inimigas, 

deusas apaixonadas, contra Polifemo, mas o pior perigo a que foi submetido 

foi da tentação de esquecer-se do retorno. 

 Contudo, o esquecimento, segundo Weinrich36, aproxima-se muito mais 

da memória, do que imaginamos: “Mas talvez o esquecimento também seja 

apenas, dito de forma trivial, um buraco na memória, dentro do qual algo cai, 

ou “do qual algo cai”.37 

 Dessa forma, as lembranças passam livremente para o esquecimento 

como também podem ressurgir dele. Essa propriedade de conservar e restituir 

informações que caracteriza a memória, dá a ela, segundo Ecléia Bosi, “um 

caráter não só pessoal, mas, familiar, grupal, social. (...) É reflexão, 

compreensão do agora a partir do outrora, é sentimento, reaparição do feito e 

do ido...”38, estabelecendo assim, uma relação entre a memória, a 

temporalidade e a identidade. A existência de um passado e do seu resgate, 

não só junta o que aconteceu em um outro tempo a um eu que ele era, mas 

também, explica como esse mesmo eu tornou-se a partir das mudanças 

sofridas. Assegura, igualmente, ao memorialista a sua permanência histórica39. 

                                                 
35 Optou-se, em todo trabalho, manter nas citações a grafia portuguesa. 
36  WEINRICH, Harald.  Lete: arte e crítica do esquecimento. Trad de Lya Luft. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2001, p 31. 
37  Ibid. p. 21 grifos do autor 
38 BOSI, Ecléia. Memória e sociedade: lembranças de velhos. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1994, p.22 
39  RAMOS, Tania R. Oliveira.  Memórias uma oportunidade poética. Rio de Janeiro, tese 

doutorado, 1990, p. 15 



 

  

26 

 O grande questionamento se dá sobre o momento do surgimento da 

literatura de cunho intimista, tendo em vista que ela tem como centro o sujeito 

e assim, faz parte da sua existência narrar fatos que aconteçam a ele. Todavia, 

o discurso íntimo manifesta-se um pouco mais tarde.  

 Alguns autores localizam o seu fortalecimento desse discurso na cultura 

ocidental a partir do século XVIII, ou seja, do estabelecimento da burguesia, 

mas são unânimes em concordar com Lejeune, quando este distingue traços 

desses textos no século XII, salientando que as cantigas medievais 

portuguesas são exemplos claros de textos confessionais. 

 Uma primeira definição de autobiografia pode ser encontrada no próprio 

nome: biografia de uma pessoa feita por ela própria, traduzindo assim, sua 

vida em “grafias” ou “escritas”. Philippe Lejeune40 define textos autobiográficos 

como sendo relatos retrospectivos que alguém real faz de sua própria 

existência. Compreende gêneros como memórias, biografias, romances 

pessoais, auto-retratos, etc. Segundo o autor, se estabelece, nesses textos, 

um pacto autobiográfico em que a identidade desse autor será confirmada pelo 

seu nome no texto, que remete ao nome da capa. 

 Todavia, admite que haja ambigüidades que não podem ser delimitadas 

claramente e, em seu texto Je est un autre41, fala de um eu, cujo relato 

verdadeiro de sua vida é relativizado pela possibilidade de uma autobiografia 

literária, que se situa entre verdade histórica e ficção. Essa tradução garante 

ao texto uma ilusão maior de veracidade, que Pierre Bourdieu42 chama de 

ilusão retórica. Porém, ao admitir-se a possibilidade de que a história de uma 

vida possa ser mesclada pela interpretação e pela imaginação criadora, evita-

se a ilusão retórica, proposta por Bourdieu. 

 Todas essas reflexões suscitadas pela autobiografia, fazem pensar com 

Bonnet43 que mesmo vivendo em um tempo em que foi declarada a morte do 

autor por Roland Barthes44, ele evoca esse desprendimento entre quem 

                                                 
40  LEJEUNE, Philippe.  “Le Pacte autobiographique”. In: Poétique. Paris: Seuil, 1973, p 137-

162. 
41  ________________. Je est un autre.l'autobiographie de la littérature aux médias. Paris: 

Seuil, 1990. 
42 BOURDIEU, Pierre. “L'illusion Biographique”. in.: Actes de la Recherche em Sciences 

Sociales. Paris: n. 62/63, juin. 1986, p. 69-72. Paris: n. 63, sep. 1985, p. 259-277. 
43 BONNET. Jean-Claude. Le fantasme de l'écrivain. in. Poétique. Paris: Éditions du Seuil, Le 

Biographique. n. 63, sep. 1985, p. 259-277. 
44 BARTHES, Roland. O rumor da língua. São Paulo: Brasiliense, 1988. 
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escreve e o que escreve. Com isso, é impossível pretender que o tema 

intimista seja eliminado. Trata-se, pois de um retorno ao já referido tema, o 

qual segundo o autor, nunca deixou de estar presente.  

 Dessa forma, escrever sobre si, vai além da tentativa de não deixar que 

seu nome seja esquecido. Há autores que alcançariam permanência histórica 

pela sua obra, sem a necessidade de recorrer aos textos intimistas, mas que 

se debruçam sobre eles, fazendo mais do que satisfazer a mera curiosidade 

dos seus leitores. A escrita de si atenua a solidão, é uma tentativa de 

reconhecimento, faz o papel de companheiro, de confissão e acima de tudo é 

uma forma de lutar contra os próprios medos. 

 Clara Rocha45, ao citar Morgenthau e Person, assegura que o homem 

moderno é um ser desamparado e que faltam lugar, grupo, deus ou tribo com 

quem ele possa se identificar, sendo assim, conclui a  autora que a escrita do 

eu pode ser vista como uma forma de salvação individual. 

 Dada a importância dos textos memorialísticos, em especial A criação 

do mundo, de Miguel Torga e, levando em consideração esse autor no cenário 

literário português e o crescente interesse que a sua obra vem suscitando, esta 

tese propõe que a obra em questão seja vista de uma maneira diferente, ou 

seja, que ela necessita de um modelo de interpretação centrado numa leitura 

descritiva e interpretativa, como a proposta por Fredric Jameson.  

 O objetivo desta tese é mostrar que muito mais do que evocar 

recordações e acontecimentos que dizem respeito a Torga pessoalmente, A 

criação do mundo é também uma narrativa que trata de assuntos com os quais 

o autor não consegue lidar. Trata dos medos, da morte, da vida, da religião, de 

questões como nacionalidade e identidade e, sobretudo, de coisas que Torga 

preferiu não ver, que são formas de mascaramentos que falam mais do autor 

do que daquilo manifesto no texto. 

A criação do mundo dá um tratamento diferente às memórias de Torga, 

por meio de uma organização formal que difere tanto dos outros textos do 

autor, que tem sua produção literária voltada em grande parte para o conto e 

para a poesia, quanto de outros textos memorialísticos conhecidos. Todavia, 

                                                 
45  ROCHA, Clara. As máscaras de Narciso. Estudos sobre a literatura autobiográfica em 

Portugal. Coimbra: Almedina, 1992. o que se discute aqui diz respeito também ao homem de 
fins do século XIX 
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tomar a forma como elemento de estudo, não significa a valorização de uma 

abordagem formalista, conforme nos aponta Roberto Schwarz: 

 

Do ângulo dos estudos literários, o forte dessa noção [a idéia social de 
forma] está no compacto heterogêneo de relações histórico-sociais 
que a forma sempre articula, e que faz da historicidade, a ser 
decifrada pela crítica, a substância mesma das obras [...] Assim, 
sumariamente digamos que a forma travejada pela relação histórica e 
pelos seus dinamismos, intra e extraliteratura, parece bem mais 
próxima daquilo que os artistas de fato fazem e que vale a pena 
buscar em seus trabalhos46.  

 

O ponto de partida, segundo Schwarz, é um estudo feito por Antonio 

Candido sobre O Cortiço, mesmo sendo um trabalho feito sobre a Literatura 

Brasileira, este estudo dos anos 7047, vem demonstrar alguns equívocos 

cometidos pelas leituras estruturalistas da época e mostrar que era necessário 

um diálogo entre a análise estética e a reflexão histórico-social. Com esse 

estudo, o crítico deixa entrever um percurso próprio na contra-mão dos estudos 

literários contemporâneos acerca da Literatura Brasileira.  

Todavia, a idéia de que a literatura é também um produto social, 

segundo Antonio Candido, mesmo se firmando ao longo dos tempos, passa 

por períodos em que ora é tida como chave para compreensão da obra, ora 

configura-se quase como uma falha de visão, em que o seu valor é dado pelo 

fato de ela exprimir ou não aspectos da realidade.  

 

Hoje sabemos que a integridade da obra não permite adotar nenhuma 
dessas visões dissociadas; e que só a podemos entender fundindo 
texto e contexto numa interpretação dialeticamente íntegra, em que 
tanto o velho ponto de vista que explicava pelos fatores externos, 
quanto o outro, norteado pela convicção de que a estrutura é 
virtualmente independente, se combinam como momentos 
necessários do processo interpretativo. 48 

 

                                                 
46  SCHWARZ, R. Seqüências Brasileiras: ensaios. São Paulo: Companhia das Letras, 1999, 

p.31 
47   Esse estudo está publicado em CANDIDO, Antonio. O Discurso e a cidade.São Paulo: 

Duas Cidades, 1993.  
48  CANDIDO, A. Literatura e Sociedade: estudos de teoria literária e história literária. 3 ed 

revista. São Paulo: Editora nacional, 1967, p. 4. 
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Para Antonio Candido, o núcleo do problema está em definir que fatores 

atuam na organização interna da obra, a fim de constituir uma estrutura que 

lhe seja peculiar. Vai mais além, ao afirmar que uma crítica que se diz mais 

formalmente interessada, não pode menosprezar aspectos sociais que 

constituem a “dimensão essencial para compreender o sentido do objeto 

estudado”.  

É o que diz Schwarz49 ao citar Clara Alvim, quando esta ressalta que 

“Machado de Assis recomendava descascar o riso, para ver o que há dentro”. 

O autor, parodiando Machado, sugere que a forma seja “descascada”, para 

também ver o que há por dentro, como uma maneira de identificar o problema 

e explicar o seu fundamento histórico-sociológico. O crítico explica com isso, o 

desejo de ligar a obra ao seu tempo e ao seu meio. Para Schwarz: 

 

 

“esse tipo de leitura em que se explora o detalhe e o movimento da 
prosa de maneira alusiva ao presente, é um trunfo da crítica de 
inspiração marxista. (...) É o ângulo capaz de dar conta da relevância 
da elaboração artística, ou melhor, é o ângulo que interessa a quem 
tem a convicção de que a elaboração artística de fato tem 
relevância.”50 

 

 

Em consonância com Schwarz e Antonio Candido, está a teoria 

proposta por Jameson em seu livro O Inconsciente Político51, no qual 

apresenta a narrativa como ato socialmente simbólico. Para o autor, o lema é 

“historicizar sempre”, para ele, um texto nunca é abordado de imediato, e sim 

por camadas de interpretações prévias, o “sempre-já-lido” e que consiste na 

dinâmica do ato da interpretação. 

Para Jameson, a interpretação é tida como um ato alegórico que 

consiste na reescrita e na abertura de um determinado texto a múltiplos 

significados a partir de um código interpretativo específico. Para tal, propõe que 

um modelo de interpretação seja usado para demonstrar as limitações dos 

outros códigos, mas é de fundamental importância que tal modelo considere a 

história, para que interprete os romances de maneira mais completa e para 

                                                 
49  SCHWARZ, Roberto. op. Cit., p. 33 
50  SCHWARZ, Roberto. Op. Cit., p 236 
51  JAMESON, Fredric. O Inconsciente Político. São Paulo: Editora Ática, 1992 
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que se reescreva os modelos de análise que devido às estratégias de 

contenção, caracterizadas pelo crítico como sendo desvios ou armadilhas da 

narrativa, “oferecem a ilusão de que suas leituras são de alguma forma, 

completas e auto-suficientes”. 52 

A proposta do crítico é que se dê prioridade para a interpretação política 

dos textos literários, mesmo considerando uma proposta extremada, Jameson 

salienta que esse método, que leva em consideração a proposta marxista de 

interpretação, não seja um mero suplemento ou, segundo ele próprio, um 

auxiliar opcional de outros que estão em uso, tais como o semiótico, o 

psicanalítico ou o estrutural, só para citar alguns. Mesmo assim, diz não poder 

negar a contribuição dada à análise da narrativa de teóricos como Northrop 

Frye, Greimas, bem como o formalismo e a hermenêutica, dentre outros. 

Sendo assim, reconhece que “o marxismo oferece uma resolução 

filosoficamente coerente e ideologicamente premente ao dilema do 

historicismo53.” Uma forma de libertação que se dará a partir do momento em 

que houver um reconhecimento de que nada existe sem que seja social e 

político ou, em última análise, que tudo é político.54  Mas como o próprio 

Jameson reforça, a idéia é que se a preocupação é com o ato interpretativo, 

nenhuma interpretação, a priori, deveria ser descartada, é a idéia parodiada do 

provérbio chinês segundo o qual o uso do cabo de um machado ajuda a talhar 

outro, dessa forma, só uma interpretação mais forte teria sustentáculo para 

refutar uma interpretação outrora consagrada.55  

Diante das lacunas dos outros métodos, Jameson propõe a idéia de um 

inconsciente político como uma forma coletiva de pensar que explora os 

múltiplos caminhos que possam conduzir, segundo o autor, a uma revelação 

dos artefatos culturais como atos simbólicos56.  

O crítico parte da idéia de que esses mesmos caminhos interpretativos 

podem ter seus limites superados: 

 
 
 

                                                 
52  Ibid., p. 10 
53  Ibid., p. 17 
54  Ibid., p. 18 
55  Ibid. p. 14 
56  Ibid. p. 72 
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Um dos temas essenciais deste livro será a asserção de que o 
marxismo subsume outros modos ou sistemas interpretativos; ou, 
para usarmos termos metodológicos, de que os limites destes últimos 
podem ser sempre superados, e suas descobertas mais positivas 
conservadas, por meio de uma historicização radical de suas 
operações mentais, de modo que não apenas o conteúdo da análise, 
mas também o próprio método juntamente com o analista, sejam 
computados no “texto” ou no fenômeno a ser explicado.57 

 

 

Isso demonstra que essa superação se dará se o leitor, ao ser confrontado 

com interpretações mais elaboradas, desvincular-se da idéia de que o texto 

significa apenas o que diz. Ao contrário do que possa parecer, a linguagem, de 

acordo com Jameson ao citar Talleyrand, foi-nos dada com o intuito de 

esconder nossos pensamentos.58,59  

 Dessa forma, Jameson justifica a sua atenção voltada para “moldura 

inicial diacrônica ou narrativa”, ou seja, considera a forma como conteúdo, 

“distinto do conteúdo manifesto das obras”. 

 

 

(...) a forma é apreendida como conteúdo. O estudo da ideologia da 
forma sem dúvida se baseia em uma análise técnica e formal no 
sentido estrito, embora, ao contrário de boa parte da análise formal 
tradicional, busque revelar a presença ativa no texto de um certo 
número de processos formais descontínuos e heterogêneos. Mas, ao 
nível da análise em questão aqui, ocorreu uma inversão dialética em 
que foi possível apreender esses processos formais como sendo, em 
si próprios, conteúdos sedimentados, distintos do conteúdo ostensivo 
ou manifesto das obras.60 

 

 

Nisso, Jameson aproxima-se de Schwarz ao considerar, em um estudo 

que faz da obra de Stendhal, que a narrativa deve ser vista como algo mais 

complexo do que uma simples reprodução do romanesco. Ela é o surgimento 

do momento dialético o qual, segundo o teórico, tem seu trabalho completo 

quando se percebe o desvio daquela estrutura, que serviu de ponto de partida 

para a análise. Contudo, afirma que só seria capaz de detectar esse desvio se 

fosse respeitada a convenção de que “o texto deveria ser de início analisado e 

                                                 
57  Ibid. p. 43 
58  Ibid. p. 55 
59  Ibid. p. 56 
60  Ibid. p. 90 
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apresentado como se fosse a mera repetição da linha narrativa, ou “estrutura 

profunda”.”61 

Para tal, sugere que a leitura do texto deve ser feita, levando em 

consideração as suas várias interpretações e que cada uma delas contribui, de 

forma muito particular e fornece elementos para que elas sejam sempre 

superadas. O argumento é que seja priorizada a leitura política. Já Schwarz, 

em seu livro Duas Meninas, no capítulo em que faz um estudo de Dom 

Casmurro de Machado de Assis, propõe a leitura em três etapas diferentes, ou 

seja, três leituras sucessivas, em que: 

 

 “a primeira romanesca em que se acompanha a formação e 
decomposição do amor de Bentinho e de Capitu; a segunda de ânimo 
patriarcal e policial, à cata de prenúncios e evidências do adultério, 
dado como indubitável; e a terceira, efetuada a contracorrente, cujo 
suspeito, e logo réu, é o próprio Bento Santiago”.62 

 

Schwarz salienta que as três etapas são claras, mesmo em uma 

narrativa intrincada. Entretanto, é mister que o leitor consiga fazer a terceira   

leitura, caso contrário, segundo o crítico, “ se a viravolta não ocorre ao leitor é 

porque este se deixa seduzir pelo texto poético e social da figura que está com 

a palavra”.63 

Dessa forma, esta tese busca, a partir de uma leitura descritiva e 

interpretativa de A criação do mundo, explicitar como a obra tenta resolver 

questões como origem, identidade, nacionalidade, que se localizam na 

fronteira entre o que Torga foi e o que ele é. A legitimidade constituída pelo 

próprio autor para falar em nome de um povo que ele reconhece ser seu, é 

descaracterizada pela distância temporal e intelectual que o coloca em um 

outro lugar. O fato de não conseguir lidar com certas transformações de seu 

país sinalizam um outro Portugal existente apenas dentro dele. 

Assim, a leitura de A criação do mundo dar-se-á em três etapas ou 

níveis64: a primeira romanesca, que trata da obra de uma maneira geral, 

                                                 
61 Ibid. p. 129 
62 SCHWARZ, Roberto. Duas Meninas. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. p. 10 
63 Ibid. p. 10  
64 FERREIRA, Carla A. The Coup e Brazil: uma leitura do Norte pelo Sul. São Paulo, tese 
doutorado, 2003. A idéia de três níveis sugerida pela autora, na leitura que faz de The Coup e 
Brazil, de John Updike, está em consonância com a teoria de Jameson de que o texto literário 
deve ser lido levando-se em consideração a leitura política, para tal sugere três níveis de leitura 
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evidenciando questões que a associam com a escrita de si, ou seja, 

acompanhando a proposta de um livro memorialístico em que a emergência do 

eu se dá como fiel representação de uma história pessoal, de questionamentos 

feitos durante sua trajetória, e seguem uma ordem cronológica coerente com 

os eventos narrados. 

O segundo nível de leitura, o do desassossego, leva em consideração 

algumas questões que foram observadas por estudos que se destacaram na 

análise da obra Torguiana, dentre eles o de David Mourão-Ferreira, Teresa 

Rita Lopes e o de Clara Crabbé Rocha. A partir deles se lê a obra pelo viés do 

desassossego, considerando o fato de que quem analisa e escreve sobre si 

mesmo tem muito de Narciso ou, no caso de Torga, resgata a identificação 

com Zeus, muito mais do que com Narciso. No sentido de ser um criador, 

agente de uma criação do mundo.  

No terceiro e último nível de leitura, o da contra-corrente, em que se 

observa as estratégias de contenção presentes no texto. A grande questão é a 

forma adotada por Torga para narrar as suas memórias que é a da criação 

bíblica. No texto bíblico, o mundo foi criado em seis dias, da mesma maneira 

que Torga conta sua vida. Esse fato é abordado por Jameson, quando ele trata 

dos textos bíblicos de um modo geral. Para o autor, a forma adotada não 

fecharia o texto, mas o abriria como um “mecanismo de preparação para um 

investimento ideológico mais amplo...”.65 Nesse momento, ocorre a viravolta 

citada por Schwarz66 e se não ocorre é porque o leitor deixou-se seduzir. Para 

Jameson é nesse momento que se manifesta o que há de opaco nas 

narrativas.  

A sedução é vista aqui como a tomada do texto memorialístico tal qual 

foi escrito, desconsiderando o contexto sócio-histórico, deixando-se levar pelo 

discurso de quem está com a palavra. A vira-volta se dá quando o leitor 

percebe o que está além da narrativa, desfazendo-se, então, a sedução. 

 

                                                                                                                                               
sem contudo ser uma estrutura rígida, todavia a utilização do mesmo termo me pareceu 
apropriada para a leitura de A Criação do Mundo. 
65 JAMESON, Op. Cit., p 27 
66

  SCHWARZ, 1997. Op. Cit. p 10 
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CAPÍTULO II 

MIGUEL TORGA: LEITURAS E LEITORES 

 

 

A glória de um poeta depende, em suma, da 
excitação ou da apatia das gerações de 
homens anônimos que a aprovam na solidão 
das bibliotecas. (J.L. Borges) 
 
Oh! bendito o que semeia 
Livros...livros à mão cheia... 
E manda o povo pensar! 
O livro caindo n’ alma 
É germe – que faz a palma, 
É chuva – que faz o mar. (Castro Alves) 

  

 
Alberto da Costa e Silva67 no prefácio da obra A criação do mundo 

intitulado “O Mundo começava em Trás-os-Montes” diz que a Portugal ele 

devia três dos entusiasmos dos seus dezessete anos: a poesia de Mário de 

Sá-Carneiro, o Húmus de Raul Brandão e os contos de Miguel Torga.   

 Leitor confesso de Torga, o testemunho de Costa e Silva reforça a idéia 

de que a obra é também um produto social, o que segundo Antonio Candido68, 

implica um jogo permanente de relações entre o público, a obra e o autor. Essa 

tríade que o teórico julga indissolúvel revela que dos três o público é o que dá 

sentido à obra, servindo de elo entre ela e o autor. 

 Mesmo não sendo um estudo voltado para uma análise mais apurada 

do aspecto recepcional da obra, utilizou-se alguns conceitos referentes à 

Estética da Recepção. Dos princípios adaptados, destacou-se a noção de 

Horizonte de Expectativas, ou seja, o que o leitor espera da obra, a Fusão de 

Horizontes, quando as expectativas são atingidas e a obra é aceita e a idéia de 

                                                 
67

  SILVA, Alberto da Costa. Prefácio. In. TORGA, Miguel. A criação do mundo. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1996. Alberto da Costa e Silva ocupou, dentre outros cargos da carreira 
diplomática, o posto de Embaixador do Brasil em Portugal de 1986 a 1990. Representou o 
Brasil em numerosas reuniões internacionais e foi delegado do Brasil na reunião da 
Comissão Econômica das Nações Unidas para a África, em Adis Abeba, em 1961. 

68 CANDIDO, Antonio. O escritor e o público. In: Literatura e Sociedades. São Paulo: Nacional, 
1976, p.73-88. 
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que o leitor é responsável pelo preenchimento das lacunas que o texto 

proporciona69 e, nesse momento, ocorre a sedução. 

Observa-se, contudo, que para Jameson, a obra deve ser analisada, 

também, levando-se em consideração as várias interpretações do texto, pois 

elas estabelecem uma mediação, ou seja, uma identidade entre os níveis de 

leitura evitando o aprisionamento do texto, favorecendo uma abertura sem, no 

entanto, buscar denominadores comuns, mostrando que os limites do texto 

podem e devem ser sempre superados. 

 Para que tal abertura seja feita, é necessário que, segundo o teórico, 

além dos elementos que fazem parte do texto, historicize-se também as 

leituras que se fizeram dele, para que a narrativa possa ser vista como algo 

mais complexo do que a mera reprodução do romanesco70. Dessa forma, 

foram destacados alguns textos que fazem parte da fortuna crítica do autor. 

São textos jornalísticos e teóricos, escritos por brasileiros e portugueses que 

se debruçaram sobre a obra de Torga e que dão a ela várias linhas 

interpretativas71. 

Alberto da Costa e Silva prefaciando a obra A criação do mundo diz: 

 

Encontrei os dois primeiros volumes dessas memórias enroupadas de 
ficção72, ali, na rua Gonçalves Dias, na Livros de Portugal, entre cujas 
prateleiras nos tirava as dúvidas sobre o que comprar aquele fidalgo 
da cultura e editor primoroso que se chamou António Pedro Martins 
Rodrigues. Ainda no bonde, comecei a percorrer o Primeiro dia da 
Criação e a emocionar-me com o menino a ser expulso do seu Jardim 
do Éden, aquele Trás-os-Montes de onde veio o antepassado a quem 
devo o sobrenome paterno e onde foi vigário, apesar de piauiense, 
um tio meu73. 

   

 

                                                 
69 JAUSS, Hans Robert. A História da Literatura como provocação à Teoria Literária. São 

Paulo: Ática, 1994. 
70 Jameson p. 129 
71 Os textos jornalísticos foram selecionados dos principais jornais publicados no país, já os 
textos teóricos foram selecionados a partir de estudos dos mais mencionados autores que se 
detiveram em fazer uma análise mais apurada da obra. Sendo assim, selecionou-se os 
prefácios das obras em prosa editadas pela Nova Fronteira e alguns livros e revistas 
especializadas dentre eles as edições comemorativas feitas pela Colóquio Letras em 
comemoração aos anos de dedicação literária.  
72  Grifo meu. 
73  SILVA, Alberto da Costa. Op. Cit., p. 1. 
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Observa-se nesse trecho que o autor tem consciência de que a obra de 

Torga é um misto de realidade e ficção. Todavia esse detalhe é sempre 

ignorado não somente por Costa e Silva, mas também por outros autores que 

se deixam seduzir pelas palavras do texto, evocando não só a maneira como 

Torga trabalha suas reminicências, mas se apropriando um pouco do discurso 

do autor.  Lembrando o discurso proustiano e fazendo das palavras de Torga 

uma espécie de Petite Madeleine, revisita a partir do que lê suas próprias 

memórias. O viés intimista da obra é tão expressivo que ao provocar esses 

resgates causa a ilusão retórica proposta por Bourdieu74 em que há uma maior 

ilusão de veracidade:  

 
 
 
Tenho, pois, memórias dessas memórias de Miguel Torga. Na 
juventude, li-o apaixonadamente e em voz baixa, olhos e ouvidos 
atentos a um tipo de prosa poeticamente rápida e concisa, que era 
também a de Manuel Bandeira, Augusto Meyer, e Carlos Drummond 
de Andrade e que – gostassem eles disto ou não – lhes vinha do 
convívio, adolescente com o velho e injustamente desprezado Anatole 
France75. 

  

 

 Contudo, o texto é descrito com um olhar de quem se deixou seduzir e o 

analisa, segundo Jameson, apenas como significando somente o que diz, sem 

que surja o momento dialético. A leitura de A criação do mundo é intercalada 

com a leitura de o Diário e sobre as duas Costa e Silva afirma: “o que não 

altera de uma obra para a outra é a limpeza tensa da prosa de quem parece 

escrever no ritmo do corpo – o que revela, sobretudo, no movimentar das 

situações e na exatidão dos diálogos76”. 

 Irineu Garcia77, da mesma maneira que Costa e Silva, ao comentar a 

obra de Torga, traz à tona suas lembranças. Diz que dois acontecimentos 

deram a ele uma imagem não muito favorável da região do Minho. Uma delas 

foi o tamanho de umas vacas em um leilão de gados e a outra foi um padeiro 

sisudo, chamado de Minhoto Maroto e que, mesmo não sabendo o que 

significava tal expressão, no auge dos seus cinco anos, nunca mais a 
                                                 
74  BOURDIEU, Op. Cit. p.260. 
75  SILVA, Alberto da Costa, Op. Cit., p 1-2 
76  Ibid. p. 5  
77 GARCIA, Irineu, Pequeno Itinerário Ibérico, visita a Miguel Torga. Jornal do Brasil, 9 de 
agosto de 1969. 
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esqueceu. O Minho, segundo o autor, foi se descortinando, primeiramente, 

pela experiência que teve como turista e depois quando conheceu Torga. Faz 

uma leitura dele, na qual associa sua vida e sua obra e acrescenta “(...) Miguel 

Torga é um homem triste, mas de um imenso conteúdo humano, o que é 

refletido repetidamente em sua obra”. 

 A mesma opinião sobre o conteúdo humano é compartilhada por Aires 

da Mata Machado Filho78 que ao citar Érika Farny, estudiosa da Universidade 

de Heidelberg, ressalta que o elemento humano e o amor que Torga tem por 

todos os seus iguais é uma das suas características essenciais. Machado Filho 

também o vê como um rebelde, e isso fatalmente, segundo ele, acabaria por 

se revelar no grupo de Presença do qual se desvinculou e também como um 

homem múltiplo em que o artista mistura-se ao médico79.  

 Acerca da produção literária da atualidade, Bernardo Ajzenberg80 e 

Sylvia Colombo81 refletem sobre alguns pontos que acometem os escritores da 

modernidade. Ajzenberg observa que na atual literatura portuguesa, dois 

pontos chamam atenção: um é a ausência de escolas, ou seja, o isolamento 

do escrito, cujas afinidades ocorrem mais pelo lado pessoal do que pelo 

estético; e o outro é a retomada da narrativa em que não há grandes 

preocupações estéticas, decorrentes do prazer de contar histórias. 

 Nessa perspectiva o mesmo autor destaca duas razões para isso e a 

sustenta citando Francisco José Viegas e José Carlos de Vasconcelos. Uma 

delas é a falta de teorizações globalizantes que se reflitam no nível da criação 

e a outra o elogio mútuo de autores já consagrados, caindo na velha fórmula 

do “me elogia que eu te elogio”, impedindo assim, o surgimento de 

vanguardas.  

O curioso dessa leitura é que Ajzenberg coloca Miguel Torga como 

sendo um “autor do primeiro time”, ou seja, dos já consagrados, tendo sido ele 

um dos mais ferrenhos lutadores contrários ao “grupo de seguidores”, aos 

moldes do que acusava ter se tornado a Presença e, portanto, ter sido um dos 

                                                 
78 MACHADO FILHO, Aires da Mata. Miguel Torga, o homem, o artista, o rebelde por 
excelência. Estado de São Paulo, 13 jun. 1976. 
79 MACHADO FILHO, Aires da Mata. Miguel Torga, homem múltiplo. O Estado de São Paulo 11 
jul. de 1976 
80 AJZENBERG, Bernardo. Autores escolhem solidão. Folha de São Paulo, 18 de ago. 1996. 
81 COLOMBO, Sylvia. Épico camponês é confissão de Miguel Torga. Folha de São Paulo, 27 de 
nov. de 1999. 
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fatores que mais colaborou para a sua saída da revista. Já Colombo questiona 

o que leva um autor consagrado a refazer após 42 anos um dos seus livros 

mais importantes. O Senhor Ventura, de 1943 reescrito por Torga, que disse 

ter resolvido, após todos esses anos, limpar as “impurezas do livro.” 

O prefácio da obra O Senhor Ventura foi escrito pela Professora 

Cleonice Berardinelli e nele ela tenta explicar as razões pelas quais o autor 

reescreve o livro, e as modificações feitas por ele. Traz, ainda, um prefácio em 

que o próprio Torga se justifica por essa atitude não muito comum e, segundo 

Colombo, “analisa carinhosamente as maneiras do escritor que fora na 

juventude”. 

 Mas Torga em A criação do mundo, também se mostra, de certa forma, 

insatisfeito com a produção da sua juventude. É o próprio escritor que declara 

ser  este um livro, “temerariamente”, escrito nesse período: 

Querido Leitor: 
 

Vais ler de uma assentada, se a macicez do texto te não 
desanimar a curiosidade, os seis dias desta Criação do Mundo, que 
foram aparecendo nas montras separadamente, à medida que iam 
decorrendo. Livro temerariamente concebido na mocidade, 
imprevisível na trama e no rumo, só o tempo lhe podia dar corpo e 
remate, traçando-lhe o enredo e marcando-lhe a duração. O que 
acabou por acontecer, já que os fados, condoídos da cegueira do 
projecto, não quiseram calar, antes de ser levado a cabo, a voz do 
autor.82 
 

 

 Todavia, pensando junto com Jameson, percebe-se que o texto diz além 

do que ele mostra, ou seja, o que ele esconde tem muito mais de esclarecedor 

do que ele revela, são os silêncios. É o que se percebe nos prefácios que o 

próprio Torga escreveu nas obras publicadas no Brasil pela Editora Nova 

Fronteira. Em Contos da Montanha,83 o autor destaca que é um livro 

“atribulado”, em Bichos84, que o livro agradou ao leitor e, embora não o 

lisonjeie, também não o ignora. Ressalta a idéia de que “ninguém é feliz 

sozinho, nem na eternidade” e coloca-se como cúmplice do leitor ao declarar 

que desde o começo escreve para ele.  

                                                 
82  TORGA, 1996. Op. Cit. p. 11 
83  Idem, 1996, p. 9 
84  Idem, 1999, p. 9 



 

  

39 

Em O Senhor Ventura85, livro que tentou esquecer porém não 

conseguiu, sendo obrigado a reescrevê-lo por conta dos devaneios, diz não 

saber com que palavras deveria apresentá-lo, mesmo depois dessa volta que 

deu. A razão disso, segundo ele, foi tê-lo escrito na idade dos atrevimentos, a 

mesma idade em que foi concebido “temerariamente” o livro A criação do 

mundo, ou seja, na juventude. Torga declara que só tentou deixar o livro legível 

com a reescritura e que só aceitou certos erros por sentir-se incapaz de repeti-

los. 

A angústia de Torga torna-se mais evidente quando ele mesmo fala 

para esse seu leitor ao qual ele sempre se dirige como “Querido”. Essa 

insatisfação é expressa nitidamente em seus escritos, quando confessa não 

saber como apresentar o livro, ou que é um livro escrito na idade dos 

atrevimentos, cheio de devaneios. Mesmo assim, a obra não reflete o viés 

interpretativo, pois os leitores ainda seguem a linha da exaltação ao homem de 

letras, falando da obra, da vida do autor e da qualidade dos escritos, nesse 

sentido ignoram, propositalmente, ou não, as angústias do autor.  

Colombo reforça que Torga “analisa carinhosamente as maneiras do 

escritor que fora na juventude” ou, ainda, como Heidelberg o elemento humano 

e o amor que Torga tem por todos os seus iguais86. Essas são características 

essenciais de sua obra. Percebe-se, então, que os leitores ingenuamente se 

deixam-se seduzir pela palavra não dita e deixando escapar que a angústia de 

Torga se dá justamente pelo fato de ele tentar reforçar essa cumplicidade com 

o leitor, chamando-o de “querido”, assinando como “teu” e de ter a consciência 

de que ele não é mais seu igual. 

Para Antonio Candido, “o escritor, numa determinada sociedade, é não 

apenas o indivíduo capaz de exprimir a sua originalidade (que delimita e 

especifica entre todos), mas alguém que desempenha um papel social, ocupa 

uma posição relativa ao seu grupo profissional e corresponde a certas 

expectativas dos leitores ou dos auditores.”87 Observa-se então que a obra não 

                                                 
85  Idem, 1999, p. 7 
86 Grifo meu. O fato de Torga sentir a necessidade de reforçar a idéia de que é igual aos 
leitores aos quais ele representa vem justamente do fato de que ele já não se sente mais igual 
aos seus e isso o deixa em uma angústia que refletirá em vários momentos em sua prosa. 
87 CANDIDO, Antonio. O escritor e o público. In. : Literatura e sociedade. São Paulo: Nacional, 
1976, p. 74-88. 
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é produto fixo, nem o público é passivo diante dela. Esta receptividade resulta 

em uma participação ativa, sem a qual não haveria obra de arte.  

Ela determina não somente o horizonte de expectativas dos leitores, 

impedindo que outras interpretações sejam dadas aos seus escritos, mas 

também reforça a idéia de que o leitor é responsável pelo preenchimento das 

lacunas deixadas no texto, ocorrendo, nesse momento a sedução.  

A influência de Torga, não se faz presente somente em leitores 

especializados, mas também nos ditos leitores “comuns”, que não somente 

declaram-se admiradores mas também fazem citações de sua obra, e dizem 

ser fortemente influenciados por ela, tecem julgamentos de valor, comparando 

outros autores a ele. 

A escritora Bianca Ramoneda88 que conseguiu uma indicação para o 

primeiro prêmio Nestlé de Literatura, diz-se “fã” de Clarice Lispector e Miguel 

Torga e ficou encantada quando reeditaram Os Bichos. Da mesma forma que 

Torga, o primeiro livro da escritora saiu de forma independente, sendo que ela 

mesma fazia a distribuição nas livrarias cariocas.  

Para Ramoneda, a identificação entre o leitor e a obra é fundamental. 

Reforça essa perspectiva, acrescentando que atualmente não teria o menor 

significado ir ver Mary Stuart no teatro, pois para ela uma peça de uma guerra 

de clãs ingleses não teria nada a acrescentar e, como os seus leitores, ela 

também quer ver sua geração refletida na arte. 

Diferentemente do que é proposto por Jameson, observa-se que a idéia 

da escritora é que uma obra de arte deixa de emitir sinais, quando a distância 

temporal se estabelece. Para o crítico, ainda que o conteúdo histórico dessa 

obra se torne obsoleto, ela continua emitindo esses sinais. Não deixa de ser 

também uma espécie de estratégia de contenção em que a obra por meio de 

seu conteúdo manifesto leva a crer que ela não tem mais nada a dizer. A idéia 

que Jameson dá de influência é justamente a de não se deixar seduzir. 

Daniela Name89, ao relatar a eleição de Evandro Lins e Silva, um dos 

mais célebres e respeitados advogados, aos 85 anos, como membro da 

Academia Brasileira de Letras, diz que este ocupou a cadeira número um, vaga 

                                                 
88 RAMONEDA, Bianca. Geração Baixo Gávea chega ao Prêmio Nestlé. O Globo 31 de mar de 
1997. 
89 NAME, Daniela. Academia Brasileira de Letras elege Evandro Lins e Silva. O Globo 14 de 
abr. de 1998. 
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desde a morte de Bernardo Élis. Em relação à eleição, cita Lins e Silva quando 

ele salienta que tudo na sua vida foi uma sucessão de acasos felizes e cita 

Torga, ao dizer que “uma vida longa dá nisso”.  É também o caso de José 

aparecido de Oliveira, que foi homenageado por um livro que destacou a sua 

atuação como um lutador pela união da comunidade de países lusófonos. E é 

o próprio Oliveira quem brinca, ao receber um prêmio em Açores, dizendo em 

citação explícita a Torga: que “uma vida longa dá pra tudo, até pra receber 

prêmios”90.  

Da mesma maneira que Oliveira, a deputada Estrela é uma defensora 

da unificação da língua portuguesa, ela defende a regulamentação do acordo 

ortográfico no Congresso Nacional, para que se tenha um padrão de escrita 

entre países lusófonos. Estrela relembrou Torga, dizendo que, de acordo com 

o escritor, “Brasil e Portugal estão condenados por laços indestrutíveis de amor 

e ódio”. E concluiu, confessando-se otimista, acreditando que o amor 

prevalecerá.  

Em relação aos prêmios recebidos por Torga, destaca-se o Prêmio 

Camões, muito comentado. A folha de São Paulo publicou a lista91 dos 

ganhadores e destacou o ano de 1989, em que Torga foi o agraciado. Jair 

Rattner92 aproveitando a viagem que o primeiro Ministro Português fez ao 

Brasil, no mesmo período em que foi decidido quem ganharia o prêmio 

Camões, ressaltou que Torga, dentre outros, foi o ganhador do prêmio em 

questão. 

Cristina R. Duran93, em seu artigo “Miguel Torga, prêmio à rebeldia”, 

destaca, inicialmente,  a sua vida reclusa,  decorrente da sua opção pessoal. 

Ele não gostava que o procurassem, também não gostava da glória, muito 

menos de jornalistas e de festas. Segundo o escritor o que ele tinha a dizer já 

estava escrito. E é justamente pelo que estava escrito que ele recebeu o 

Prêmio Camões. Duran cita Fernão de Magalhães Gonçalves, o qual definiu a 

obra de Torga da seguinte maneira: “Sua vontade de interpretar o mundo 

coincide sempre com a vontade de o transformar. O humanismo torguiano  é o 
                                                 
90 O roteiro efetivo de uma vida dedicada aos países reunidos pela língua Portuguesa. O Globo, 
12 mai. de 1999. 
91 Vencedores do Prêmio Camões. Folha de São Paulo 15 de mai de 2003. 
92 RATTNER, Jair. Júri do Camões 96 divulga vencedor. Folha de São Paulo, Ilustrada 15 de 
abr. de 1996. 
93 DURAN, Cristina R. Miguel Torga, prêmio à rebeldia. Jornal da Tarde, 10 de jun. de 1989. 
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humanismo de um revolucionário, e mais do que um revolucionário, um 

revoltado. E mais do que um revoltado, um rebelde”. 

Um fato interessante, sobre os comentários suscitados pela entrega do 

prêmio Nobel a Saramago, foi a manifestação de alguns leitores por meio de 

cartas à Redação. Uma dessas cartas publicada no dia 13 de outubro de 1998, 

o autor colocou-se a favor de Torga, caracterizando-o como um grande 

escritor, melhor do que Saramago. Essa carta encontrou eco em Joaquim 

Álvaro da Silva94, que se solidarizou com o leitor dizendo que Torga tinha mais 

valor do que Saramago, pois esse fez uma obra grandiosa, sem recorrer a 

temas ferinos e agressivos, sem ofender a crença de qualquer mortal ou 

divindade.  

Ao contrário do que Silva comentou, para Gabriel Cipriano95 não foi o 

caso de estabelecer comparações, para ele, a discussão se pautou no fato de 

Saramago ser ateu e, habilmente, exemplificou com vários autores, inclusive o 

próprio Torga, que também fora ateu, e nem por isso, o leitor deixou de gostar 

dele. Reforçou, a idéia de que Eça nunca ia a missas e Guerra Junqueiro 

lançou flechadas contra o episcopado, mesmo assim, como outros, não 

deixaram de ser grandes escritores. 

Para Sérgio de Souza Torres96, a acusação feita por uma escritora de 

que o prêmio atribuído a Saramago teria sido “um tipo de homenagem do 

comitê sueco à esquerda” o fez lembrar de um episódio ocorrido durante a 

segunda guerra. Nesse episódio, o físico Werner Heisenberg, aplaudido em 

um primeiro momento por seu trabalho, logo foi acusado de colaborador. Com 

isso, questiona que o trabalho intelectual de uma pessoa não tem 

necessariamente a ver com a sua opção política. Dessa forma, sentia-se 

aliviado, porque a resposta veio do próprio escritor, Saramago disse que "a 

esquerda tem de se valorizar por razões políticas, não por razões literárias". 

Torres concorda com essa declaração e reforça a idéia de que só os Contos 

da Montanha de Torga valiam toda a obra de Saramago. 

A opinião de Jorge Amado foi um pouco mais velada sem estabelecer 

juízo de valor. Tece agradecimentos a Llosa por este ter lido a sua obra e 

                                                 
94 SILVA, Joaquim Álvaro. Miguel Torga. O globo 20 de out. de 1998. 
95 CIPRIANO, Gabriel. Saramago. O globo 19 de out. de 1998. 
96 TORRES, Sérgio de Souza. Saramago. O globo 09 de out. de 1998. 
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declara que se tivesse que dar o Nobel a alguém, daria a Miguel Torga, um 

Alentejano de 87 anos que resistiu até a própria morte.  

 Manya Millen97 foi ciceroneada por taxistas em Portugal e eles segundo 

ela, foram responsáveis pelo amor que ela nutre pelo país, pois um taxista de 

nome Caetano, com raro gosto musical e literário, regava as viagens com 

música clássica, a Jobim ou ainda a Elizete Cardoso. Para surpresa da 

jornalista e escritora, em uma dessas viagens foi a voz o próprio Torga que 

saiu do tape do motorista. Esse fato a surpreendeu sobremaneira e ela o 

definiu como “coisas de Portugal”  

"Cada qual procura-se onde se sente perdido. Eu perdi-me em Portugal, 

e procuro-me nele", com um verso de Torga Vilma Arêas98 inicia seu artigo 

intitulado: Miguel Torga, o Orfeu Rebelde. Para Arêas, talvez nada assinale tão 

claramente a distância, do ponto de vista literário, entre Brasil e Portugal do 

que a falta de livros de Torga nas livrarias. Salienta a falta de estudos sobre a 

obra, classificando-a como sendo torrencial, intuitiva e cerebral. E diz esperar 

que a obra seja repensada em muitos aspectos longe dos “modismos 

literários”. Ao comentar a morte do escritor assevera: 

  

 
Esperamos que a morte de Miguel Torga inspire o repensar dessa 
obra sob muitos aspectos clássica e longe dos modismos literários. 
Ainda é dele a palavra mais justa sobre ele mesmo: 
 
Deixo cair a tarde 
Nos olhos fatigados. 
O dia foi de luz intensa e demorada, 
Nevada nas alturas. 
 
Longe daqui, e sempre aqui 
Presente, 
Quero sonhar apenas o que vi. 
Quero ver o que vi mais transparente.99 
                                        (Diário – 10) 

  

Indiscutivelmente, Miguel Torga vai se estabelecendo entre nós com 

uma linha interpretativa que delineia o horizonte de expectativas dos leitores de 

forma marcante, fazendo com que sua obra seja aceita sem que haja nenhum 

tipo de estranhamento. Observa-se que a obra deixa suas marcas nos mais 

                                                 
97MILLEN, Manya. Coisas de Portugal. O globo. 14 de set de 1998. 
98 ARÊAS, Vilma. Miguel Torga, o orfeu rebelde. Folha de São Paulo, Mais, 29 de jan. de 1995. 
99  Cf. ARÊAS, 1995.  
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diversos tipos de leitores e que alguns deles trazem à tona suas próprias 

reminiscências a partir do que é proposto por Torga.  

Ainda assim, vê-se que a maioria dos artigos é composta de 

comentários sobre a vida e obra do autor, ainda que superficialmente, seja 

apropriada aos jornais, uma crítica informativa, sem muita erudição, mas que 

cumpre as exigências do momento, deixando para os livros e revistas 

especializados a crítica mais densa. 

 Um fator relevante que influenciou a recepção de Miguel Torga foi o fato 

de ele ter morado no Brasil. Os sofrimentos que padeceu nas mãos de sua tia, 

deram aos brasileiros uma certa empatia, tornando-os cúmplices na 

solidariedade. A sua aproximação com a religião, pelo menos não se 

declarando ateu e o fato de ter recebido o Prêmio Camões, suscitou muitas 

discussões sobre a importância dos escritores portugueses e a falta de 

premiações internacionais como o Nobel.  

Posteriormente, quando Saramago foi agraciado com o prêmio Nobel de 

Literatura em 1998, essas discussões voltaram à tona. Alguns leitores se 

colocaram em defesa de Torga, afirmando que este tinha muito mais 

merecimento em receber o prêmio do que aquele. E as razões eram as mais 

variadas, iam desde o fato de Torga ser menos agressivo em relação às 

crenças dos outros, que questionava o fato de Saramago ser ateu, bem como 

a qualidade literária de sua obra. 

Sendo assim, mesmo sendo citado nos mais variados assuntos 

abordados, Torga é visto sob o mesmo viés interpretativo. Sua obra é 

classificada e analisada, sempre ressaltando a sua rebeldia, que resultou na 

ruptura com a Presença e o fato de ter enfrentado a ditadura com o mesmo 

espírito altivo. A forte marca do texto memorialista e o amor pelos 

conterrâneos, demonstram que o horizonte de expectativas desses leitores foi 

satisfeito e determinam a maneira como a obra foi recebida entre os 

brasileiros.  

Tal aceitação fortalece a idéia de que, pelo menos nesse primeiro 

momento, os leitores deixaram-se seduzir pelo texto, não tendo, como nos 

dizeres de Schwarz, dado a vira-volta ou como reforça Jameson, não 

ocorrendo o momento dialético em que o leitor mostra que não se deixou 

envolver pelas armadilhas de quem está com a palavra. 
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2.1 A ARTE COMO OFÍCIO 

 
 

“De quantos ofícios há no mundo, o mais 
belo e o mais trágico é o de criar arte.” 100 

 

  

 Torga, com essa definição sobre o ofício de criar arte, inicia o registro do 

Diário I, Coimbra, 16 de Junho de 1938101. O poeta diz que esse ofício é o 

único em que todos os dias são diferentes, e que, ao artista, resta a 

impossibilidade de não poder automatizar a mão, e ainda reforça a idéia de 

que quando ele deixa de sofrer, de ter dúvida, de “caminhar na incerteza ou no 

desespero – está perdido”.  O sentimento de estar perdido, a incerteza, a 

dúvida, que se traduz nesse desassossego, bem como o amor incondicional a 

sua terra, são alguns dos pontos de partida para as análises mais densas, 

crítica essa que ficou restrita aos livros e revistas especializados102. 

 A idéia de fazer uma leitura da fortuna crítica de um autor, proposta por 

Jameson, não tem o intuito de desqualificar nenhuma das leituras pelas 

omissões que o texto possa apresentar, nem tampouco pelas questões que 

não consegue responder. O autor propõe que se historicize também essas 

leituras, porque para ele, “a interpretação não é um ato isolado, mas ocorre 

dentro de um campo de batalha homérico, em que uma legião de opções 

interpretativas entram em conflito de maneira explícita ou implícita”103.  

Resgata-se, aqui, a idéia do provérbio chinês citada por Jameson segundo a 

qual usamos o cabo de um machado para que outro seja talhado. 

 Dessa forma, observa-se que a recepção de um leitor não é atemporal, 

para Jameson, ela não pode ser considerada uma constante, tendo em vista 

que “não são essencialmente as mesmas em todas as partes”104, daí a 

necessidade de historicizá-las. 

 

                                                 
100 TORGA, Diário I. 1999. Op. Cit., p. 67. 
101 TORGA, Loc. Cit. 
102 As críticas aqui selecionadas fazem parte de livros e capítulos de livros que se debruçaram 
sobre a obra de Miguel Torga, observou-se que a maioria dos estudos propostos sobre o autor 
levava em consideração a opinião desses críticos, ou pelo pioneirismo do estudo ou por 
ocuparem um lugar de destaque na crítica literária. 
103 JAMESON, 1992. Op. Cit., p 14 
104 JAMESON, 1992. Loc. Cit. 
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O problema do sujeito é claramente estratégico para ambas as 
dimensões do processo do romance, particularmente se afirmarmos, 
como fazem os marxistas, que as formas da consciência humana e 
dos mecanismos da psicologia humana não são atemporais e 
essencialmente as mesmas em todas as partes, mas uma situação 
específica e historicamente produzida. Segue-se, então, que nem a 
recepção pelo leitor de uma determinada narrativa, nem a 
representação actancial das figuras ou agentes humanos podem ser 
tomadas como constantes da análise narrativa, mas devem ser 
implacavelmente historicizadas.105 

 

  

Carla Alexandra Ferreira, ao citar Schiff106, em seu estudo sobre Brazil e 

The Coup, no qual revisa a fortuna crítica de John Updike, afirma que tal 

fortuna merece mais do que atenção, exame ou mais tratamento. É necessária 

uma releitura e até mesmo uma reescritura ou revisão, já que a obra foi 

incompreendida pela maioria dos críticos. Aplicando o mesmo princípio a 

Torga, observou-se que a obra em questão não chegou a ser rejeitada pelos 

críticos, mas como a autora salienta, é importante que seja estendida à fortuna 

“a leitura política para que se possa ir além do mero juízo de valor e investigar 

a causa do tratamento que a obra teve”.107 

Dentre as leituras realizadas, destaca-se a de José Rodrigues Paiva, 

que em seu ensaio “Miguel Torga e seu Reino Maravilhoso”108, parte da idéia 

de que no decorrer dos séculos, muitos escritores identificaram-se com as 

sociedades em que viveram, ou seja, com o “chão de suas origens”, com Torga 

essa realidade foi transformada em tema e cenário de quase toda a sua obra 

e, como prosador, procurou manter sempre os pés no chão, nunca se 

desligando de suas origens camponesas. 

 Nesse “não esquecer-se de onde suas raízes estão fincadas”, Paiva 

compara Torga a Ariano Suassuna, quando eles chamam de “reino” o chão em 

que viveram e que Torga acrescenta a esse carinho, o termo “maravilhoso”.  

Contudo, esse amor ultrapassa a mera contemplação e revela-se de forma 

mais profunda na solidariedade que sente por seus humildes conterrâneos e 

                                                 
105 Ibid., p. 155 
106SCHIFF, apud FERREIRA, Carla Alexandra. The Coup e Brazil: uma leitura do norte pelo sul. 
São Paulo, tese de doutorado, 2003. 
107 Ibid., p 27 
108 PAIVA, José Rodrigues, Miguel Torga e seu Reino Maravilhoso. In: As surpresas do mágico 
& outros ensaios. Recife: Ed. Encontro/ Gabinete Português de Leitura, 1985, p. 83-89. 



 

  

47 

pelas suas dificuldades. Torga fala da busca pela ilusão da fortuna que os faz 

sair de Portugal rumo ao Atlântico, de onde muitos ou não voltam ou retornam 

com as ilusões desfeitas, e tendo sido ele mesmo um imigrante, ressalta com 

propriedade essa esperança que se desfez e, ao mesmo tempo, foi substituída 

por outras para poder continuar vivendo. 

 

 

E é este o Reino Maravilhoso de Miguel Torga. O Reino dos píncaros 
do Marão, do Barroso, do Larouco, do Geres... De onde ele veio e de 
onde arrancou a sua obra, como um lavrador que arranca da terra o 
alimento que lhe permite viver. Um Reino que ele ajudou a tirar do 
esquecimento e da obscuridade, fazendo descer a Montanha até à 
planície, no esforço de contribuir, de algum modo, para diminuir a 
tristeza e a aridez das fragas da serra, o surro e a lazeira dos humildes, 
num gesto de fidelidade à sua gente, à sua terra e a si próprio.109 

 

 

Teresa Rita Lopes110, em seu livro Miguel Torga: ofícios a “um deus de 

terra”, comenta que “há pelo menos, duas boas razões para vir falar de Miguel 

Torga: é, a escrever e a ser, um português dos quatro costados.”111 Na 

introdução que faz ao livro, a autora destaca o estudo realizado por Jesus 

Herrero112 que vê a obra de Torga, como a exaltação do mar, como caminho 

de salvação para o povo português, que se encontra preso entre a Espanha e 

o oceano. 

Lopes vê na divisão em que Torga se encontra uma opção inevitável 

pela terra “grande deusa mãe a que presta um culto permanente”113 e essa 

terra terá um significado profundo na obra, pois será sempre o seio amoroso. 

O mar para o escritor, segundo a mesma autora, constitui-se em um caminho 

que mais leva à perdição do que à salvação e quando fala nele tem uma 

desconfiança de seu apelo sedutor, opinião que aproxima Lopes de Paiva. 

A autora também reforça a idéia de que as tradições transmontanas da 

sua infância estão sempre presentes na sua obra, bem como elementos 

pagãos e cristãos, mas observa que os elementos católicos quando usados 

                                                 
109 Ibid., p 88 
110

LOPES, Teresa Rita. Miguel Torga: ofícios a “um deus de terra”. Rio Tinto: Edições Asa, 
Portugal, 1993. 
111  Ibid., p 7 
112  HERRERO, Jesus apud LOPES, 1993, p. 7 
113  LOPES, 1993, Loc. Cit. 
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são para, curiosamente, dar ao humano um ar divino. A Bíblia também fornece 

elementos, principalmente o velho testamento, talvez pela busca das origens 

ou por imitação ao criador, como verifica em A criação do mundo escrita em 

seis dias: 

 

A Bíblia fornece frequentemente a Torga motivos de inspiração. Mas 
não estará isso em relação com uma procura das origens, a que o 
Antigo Testamento o conduzirá mais directamente que o outro? Os 
volumes até hoje publicados de A criação do mundo são introduzidos 
pelo versículo do Gênesis. (...) E dir-se-ia que o homem, imitando o 
Criador, repetindo-lhe os gestos primordiais, se pôs a organizar o 
mundo à sua volta... Assim me parece explicar-se que o autor tenha 
intitulado esta obra autobiográfica A criação do mundo, e a tenha 
dividido em “seis dias”. 114  
 

  

 Ao concluir seu estudo, Lopes destaca a inserção de Torga na cultura 

Ibérica, apesar da sua presença original, não é o caso de influência, isso ela 

procura deixar bem claro, o que a autora reforça é a idéia do telurismo: essa 

vasta corrente Ibérica que passa por Camilo, Aquilino Ribeiro e Pessoa. 

 Observa-se que, embora tenham diferentes enfoques, as leituras feitas 

por Paiva e Lopes assemelham-se no sentido de que ambos reconhecem o 

amor que Torga sente pelo “seu chão”, ou seja, a sua origem. Falam também 

dessa necessidade que o poeta tem de ser porta-voz dos humildes 

conterrâneos o que acaba por ser inovador pelo reconhecimento de sua 

importância para os estudos literários. 

 Gonçalves Magalhães115 diz que toda vida humana não deixa de ser 

uma história da infância e define Torga como “probabilidade absoluta”. Fala da 

infância do autor, reforça a idéia do telurismo presente na obra, 

caracterizando-a como sendo sintética e inovadora, o que o aproxima de Lopes 

e Paiva. 

 Magalhães aborda a obra de forma singular, dividindo-a em três 

discursos: o apelo à transcendência (discurso teológico); o fascínio telúrico 

(discurso cósmico) e o imperativo da liberdade (discurso sociológico). Para o 

autor, o apelo teológico é o desdobramento da sua história de infância para ele 

as palavras Deus, destino e liberdade são as mais constantes nesses textos. 

                                                 
114 LOPES, 1993. Op cit. p 36 
115 GONÇALVES, S/D, passim. 
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 O discurso telúrico reforça a idéia de que entre a terra, a vida e o 

homem, é a terra que vai ser elemento primordial. No discurso sociológico, é 

que se encontra toda a poesia da liberdade. Segundo Magalhães, a poesia é 

assumida por Torga como sendo um estado de consciência superior e cita um 

trecho do Diário em que o poeta se diz profundamente inquietado pela idéia de 

que ninguém se escolhe poeta e de que os que o são, são por vocação e 

carisma, e ainda envolve um processo que beira a penitência, para o autor um 

exercício espiritual, uma libertação catártica: 

 

 

Coimbra, 5 de Dezembro de 1975 – Negam pura e simplesmente a 
inspiração, esse estado de graça e de febre em que as palavras saem 
da pena fluentes e certas como as ditadas por um profeta em hora de 
arrebatamento. Mas então o que foi aquilo que ainda há pouco me 
aconteceu? Aquela tensão, aquele pânico, aquele transe em que me 
encontrei subitamente, aquele ritmo estranho do sangue a bater-me 
no coração e nas têmporas, aquela harmonia em que todo fiquei que 
até os passos que dava na rua pareciam tempos de um 
metrônomo?116 

 

 

 E sobre esse desassossego de Torga, Gonçalves Magalhães 

acrescenta, em outro estudo117, que o autor é um homem marginal, solitário na 

vida, não dedica livros, não dá entrevistas, autógrafos etc. Mas que é um 

revolucionário e assim como o arbusto escolhido como pseudônimo é duro e 

retorcido, uma espécie de inadaptação ao mundo. 

 Gonçalves Magalhães ainda diz que a obra do poeta tem sido vítima de 

abusos sem, contudo, dar mais detalhes sobre o que ele próprio considera 

como tal e destaca a questão da fé, do telurismo, da dualidade, e da 

solidariedade para com os seus conterrâneos. E conclui seu estudo admitindo 

que há muito de impressionismo e brevidade em seu trabalho, contudo fala de 

um homem que não é novo nem tampouco fácil ou vulgar. A inovação do seu 

estudo está na proposta que se faz, ao lado da história dos autores, uma 

história dos leitores que, para ele, nunca seriam paralelas, muito menos 

coincidentes: 

 

                                                 
116  TORGA apud GONÇALVES, S/D, p 105. 
117  GONÇALVES, Idem, S/D, passim.  
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E aqui ficam, assim, indiciados alguns novos caminhos de 

aproximação da sua obra, ao lado dos quais outros surgirão paralelos, 
convergentes ou divergentes. Ao lado da história dos autores, devia 
haver as histórias dos leitores. Elas nunca seriam paralelas nem 
coincidentes. Muito menos quando se trata de uma obra multímoda, 
densa e tão autêntica como esta. 

  
 

 O fato de considerar a necessidade de se fazer uma história dos 

leitores, coloca-o como o primeiro dos autores estudados a pensar que a 

recepção de um autor tem um outro percurso diferente daquele estabelecido 

pelo autor. Além disso, elas não precisam, necessariamente, coincidir nem 

muito menos serem paralelas. O que dá eco à teoria proposta por Jameson, de 

que a maneira como lemos e recebemos um texto é também influenciado pelas 

“camadas sedimentadas de interpretações prévias”118, mostrando assim, que 

cada momento, vai determinar como cada texto foi lido.  

 Seguindo a mesma linha interpretativa dos teóricos anteriores, Armindo 

Augusto 119 inicia seu livro com a idéia do telurismo presente na obra de Torga 

e da importância que a terra tem, principalmente, considerando-se que Deus 

se fez homem, isso reforça ainda mais, a força presente na terra e na 

maternidade, tendo em vista que esse mesmo Deus nasceu de uma mulher, 

constituindo-se metade homem, metade divino. 

 Augusto, ao citar Quintanela, salienta que este considera a obra de 

Torga um monólogo constante com Deus, afirma ainda que é uma opinião 

“autorizadíssima”, pois ele foi amigo íntimo do autor. E que, a partir de 1941, 

no Diário, há trechos de lirismo e beleza objetiva e que, ao se voltar para a 

paisagem, esquece um pouco a angústia, mas que ela sempre teima em voltar. 

Considera o drama que envolve a obra de Torga como sendo religioso, o qual 

começa no primeiro livro e segue até os contos e em todos eles o telurismo 

aparece bem definido. 

 O autor ainda discorda de Eugênio Lisboa quando este diz que Torga 

vive uma contradição: 

 
 
 

                                                 
118 JAMESON, 1992. Op. Cit., p. 9 
119 AUGUSTO, Armindo. Miguel Torga – o drama de existir. 2ª. Ed., Porto: Tartaruga, 1997. 
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... Deus não é uma palavra morta na poesia de Miguel Torga, escreve 
Eduardo Lourenço. Exactamente. A seguir o crítico considera que 
Miguel Torga vive “crucificado” numa contradição. “Que contradição? 
A de um homem que escreve deuses e pensa em Deus, que escreve 
Deus e não sabe se não pensa em Nada. Mas esse Nada o inquieta 
como se fosse Deus”. Aqui discordo. Quando Miguel Torga, quando 
escreve deuses, pensa realmente em deuses e, quando escreve 
Deus, pensa realmente em Deus120. 
 
 
 

Augusto admite, em certos momentos, mas muito raros como faz 

questão de salientar, o poeta escreve deuses, pensa neles e parece que inclui 

Deus entre eles, porém isso é exceção e não constitui, segundo o autor, uma 

contradição. Há sim em Torga uma outra espécie de contradição que Augusto 

diz inutilizar-lhe os melhores esforços: 

 

Ele é todo ímpeto e, chama, força ascensional, rebelde aos limites e, 
no entanto, procura fechar-se dentro da imanência. Ele é todo intuição 
e sentimento, na procura e descoberta de valores e, no entanto, 
acaba por dobrar-se ao império da razão. Não aceita o racionalismo, 
mas só consegue tirar conclusões racionalistas. Numa alma 
riquíssima de virtualidades, uma razão totalitária que monopoliza 
abusivamente todas as energias121. 
 
 

 

 

 Para Augusto, a contradição a que se refere Lourenço é de um doente e 

a que ele próprio se refere de um espírito viril. O que destaca Armindo Augusto 

dos outros críticos é que ele, mesmo tendo uma forte orientação religiosa, 

deixa transparecer essa influência ao analisar a obra de Torga. De certa forma 

ao citar Quintanela e dizer que a opinião dele é autorizada pelo autor, reforça a 

impressão de “mais” verdadeira, em detrimento dos outros que falam de um 

lugar mais distanciado. 

 Das leituras feitas, uma destaca-se, inicialmente, pela forma como vai 

abordar a obra Torguiana: é a de David Mourão-Ferreira122, o autor inicia seu 

estudo deixando claro que se resguardou de certas influências, tanto do 

próprio Torga, que perfilhou de modo negativo o Diário, quanto do preconceito 

demonstrado por alguns, como se o gênio de Torga só se revelasse na Odes, 

                                                 
120 Idibem, 1997, p. 100 
121 Ibidem, 1997, p. 101 
122 MOURÃO-FERREIRA, David. A poética e poesia no “Diário” de Miguel Torga. In: Tópicos 
recuperados, sobre a crítica e outros ensaios. Lisboa: Editorial Caminho, 1992. 
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Orfeu Rebelde, Bichos e na Criação do mundo. Sobre A criação do mundo 

comenta que é a única obra sobre a qual foi feito um estudo sério. Trata-se do 

livro de Clara Crabbé Rocha intitulado O espaço autobiográfico em Miguel 

Torga. 

 Apesar de sustentar que se afastou de certas linhas interpretativas o 

teórico ainda segue o mesmo fio condutor dos leitores torguianos. Fala do 

telurismo, ao dizer que Torga se sente como uma província de Portugal por ser 

“geófago insaciável” e mostra que esta não é uma província qualquer, mas 

uma superprovíncia que tem o que falta às outras. 

 A inovação decorre do destaque dado por Mourão-Ferreira ao Diário 

como um “testemunho ou testamento aos séculos vindouros”. Salienta ser a 

obra um documento privilegiado que não tem outro que se lhe compare, tanto 

pela abrangência no tempo, quanto pelo trajeto humano que cobre. É 

justamente isso que não deixa que a obra caia só no plano do documento, mas 

mescla-a entre beleza, sabedoria e testemunho, fazendo do texto o que o 

próprio poeta afirma: uma crônica dos seus dias. 

 O crítico mostra, ainda, como Torga estabelece um diálogo com 

questões do seu tempo, faz uma análise estrutural dos poemas, mostrando 

que a obra segue o que o próprio autor diz sobre os poetas: 

 

 

Miguel Torga tivera ensejo de observar, um pouco antes, que “os 
poetas tentam de há muito ouvir incompletamente a Esfinge e 
retorquir-lhe com ambigüidade” (ibid., p.18). Quanto a ele próprio, pelo 
contrário, nenhuma dúvida haverá de que tem sempre tratado de ouvir 
a Esfinge completamente e de retorquir com frontalidade exemplar. 
Mas, da sua parte, isso não exclui, antes estimula, o recurso a 
múltiplos registos. É que a Esfinge é uma, mas complexa; singular, 
mas versátil; unívoca, mas pluricórdica. Exactamente como a obra do 
grande poeta Miguel Torga.123 
 
 
 

 Em seu estudo Rocha analisa, na primeira parte, tanto o discurso 

histórico quanto o literário. Levanta uma série de questões relativas à biografia 

e à autobiografia, dentre as quais destacam-se: a atitude do narrador, as 

relações estabelecidas entre personagem e narrador e faz considerações 

                                                 
123 MOURÃO-FERREIRA, 1992. Op. Cit. p.239 



 

  

53 

sobre a escrita autobiográfica bem como as diversas formas que essa escrita 

se apresenta, quer seja em forma de diários, memórias, auto-retratos, etc. 

 Na segunda parte, dedica-se ao estudo de A criação do mundo. As 

observações que faz da obra abrangem desde a maneira como o espaço é 

usado por Torga até os vários gêneros que estão presentes na narrativa. A 

inovação se dá quando Rocha propõe um olhar mais atento para os vários dias 

em que se estabelece o discurso e aventa a possibilidade de um sexto e 

sétimo dia, aceitando a idéia da convivência entre um espaço real, um espaço 

fictício e um psicológico124.  

 O trabalho de Clara Rocha contribuiu muito para marcar uma nova 

perspectiva de ver a obra de Torga, destacando-se de outros que colocaram o 

olhar crítico sobre ela.  Observou-se que em relação à crítica houve uma 

mudança no horizonte de expectativas que difere do que foi registrado por 

Torga em suas memórias. Tal fato se dá pois a crítica que outrora não o 

aceitava passa a reconhecer nele o escritor consagrado pelo público, 

diferentemente do que era quando sua obra iniciou e sofreu os ataques mais 

acirrados dessa mesma crítica.  

 Uma hipótese que talvez explique a contradição em relação a opinião da 

crítica em relação à obra, seja àquela referendada pelo autor em A criação do 

mundo, quando destaca que “ao tempo coube dar-lhe corpo e remate”.  

 

 

 

2.2 A CONSAGRAÇÃO 

“De tanto que dissera o que ficaria dito?”125 

 

                                                 
124 Por ser um estudo que trouxe uma contribuição muito significativa aos estudos recepcionais 
da obra de Torga e que lançou um olhar mais crítico em relação à maneira de analisá-la optou-
se em falar mais detalhadamente sobre esse trabalho no segundo e terceiro níveis de leitura, 
tendo em vista que a maneira com que Clara Rocha percebe a obra do autor se aproxima muito 
da proposta de leitura dessa tese. Optou-se também em juntar a essa leitura o trabalho de 
David Mourão-Ferreira e Teresa Rita Lopes que ao lado de Clara Rocha percebem a obra de 
uma maneira singular. 
125  TORGA, 1996. Op. Cit., p. 651 
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Alberto da Costa e Silva ao prefaciar A criação do Mundo comenta que 

conheceu Torga em São Paulo, durante um Congresso Internacional de 

Escritores e que ele contrastava com os outros convidados, pois se mostrava 

sempre carrancudo e muito tímido. O contrário de como se apresentavam 

Faulkner, todo franzino e de Casais Monteiro, sempre sorridente. Esse fato, 

segundo Costa e Silva, não impediu que ele fosse aplaudido com entusiasmo e 

alegria quando declarou que “uma pátria não pode ser sósia de nenhuma 

outra, e muito menos um continente. Sem deixar de ser português, disse o que 

diria um brasileiro. Falou por todos nós e como nós”.126   

Por essa razão, Costa e Silva não se surpreendeu quando leu no Sexto 

dia da criação uma frase que fazia referência ao evento e que parecia ser de 

alguém que só aprendera a ser recusado. Torga escreveu que: “as palmas que 

recebi foram de polida incompreensão”. Ao que o autor completa: “Engano. E 

fique a rima, como fiança: foram de carinhosa gratidão.” 127 

 E essa “carinhosa gratidão” foi expressa mais uma vez em dois volumes 

da Revista Colóquio Letras128, que homenagearam o escritor. O número 43 

pelos cinqüenta anos de trajetória literária e o volume 98 pela passagem dos 

seus oitenta anos.  

 David Mourão-Ferreira129 também diretor da revista em seu artigo 

Poética e poesia no “Diário” de Miguel Torga130, como já foi dito em análise 

anterior, procura resguardar-se de “certas tentações” ao analisar a obra de 

Torga. Contudo o viés escolhido pelo crítico deixa claro que, além da 

                                                 
126

  SILVA, apud TORGA,1996, p3 
127Nesse I Congresso Internacional de Escritores estavam presentes, segundo depoimento de 
Costa e Silva, alguns escritores renomados tais como: Adolfo Casais Monteiro, William 
Faulkner e Roger Bastide, dentre outros. E essa frase que Miguel Torga proferiu foi quando 
comentava a comunicação de Bastide sobre a visão que a Europa tem da América.      
128 A revista Colóquio Letras tem uma série de textos que analisaram a obra de Miguel Torga, 
desde a sua primeira publicação em 1971. Ela traz um número bem expressivo de referências, 
quase 160 textos, dentre eles, optou-se por selecionar dois volumes da revista o volume 43 de 
maio de 1978 que foi organizado em comemoração ao 50° aniversário de vida literária do autor 
e o número 98 de julho de 1987 que homenageia Miguel Torga pelo seu 80° aniversário.  
129MOURÃO-FERREIRA, David. Poética e poesia no Diário. Colóquio Letras, Lisboa, vol 43, 
maio 1978, p 7-19. Este artigo de David Mourão-Ferreira foi reeditado em seu livro Tópicos 
Recuperados, sobre a crítica e outros ensaios que, juntamente com os outros textos ali 
inseridos marcam mais de quarenta anos, até o presente momento, de produção ensaística 
desse autor. Sobre esse artigo foi falado no item anterior, aqui se fez apenas um resumo 
destacando a homenagem feita a Torga. 
130  Ibid. 1978, p 8 
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admiração devotada ao poeta, procura não valorizá-lo unilateralmente. Refere-

se ao Diário que até o momento estava com apenas doze capítulos escritos 

dos seus dezesseis, como sendo um “monumento que é documento, antes de 

mais, do pessoalíssimo itinerário humano de quem o escreve”. E conclui 

dizendo que “não há outro entre nós que se lhe compare – do tempo e do 

espaço em que tem sido escrito”.   

Maria Helena da Rocha Pereira, em seu artigo “Os mitos clássicos em 

Miguel Torga” 131, segue uma outra linha de análise da obra. Levanta a idéia de 

que os mitos são utilizados em larga escala tanto na poesia quanto na música, 

porque eles têm a capacidade de exprimir os problemas de cada homem. Cita 

o estudo feito sobre o tema por Lilian Feder com quatro poetas de língua 

inglesa, tidos como os melhores e os mais influentes. São eles: Yeats, Pound, 

Eliot e Auden. Destaca ainda, que em língua portuguesa também não faltam 

exemplos, dentre eles destaca Torga. 

Para Pereira, o que mais atrai Torga, leitor de A Odisséia e Ilíada é o 

tema da inquietação, da persistência e do triunfo da inteligência sobre a força. 

Mostra vários personagens mitológicos com os quais se identifica, citando-os 

ao longo de sua obra. Em Prometeu, Torga também percebe essa inquietação, 

mas é em Sísifo que a comparação se estabelece na luta contra “uma 

sociedade e uma literatura sem esperança.” 

 Tanto Mourão-Ferreira quanto Pereira, ao fazerem um estudo mais 

aprofundado da obra do autor, situam-no nesse imenso panorama que é a 

literatura universal por meio dos temas abordados por Torga. Mostram que 

mesmo sendo muito preso às suas raízes, tratando de temas que dizem muito 

aos seus conterrâneos e falando de assuntos tão arraigados a sua origem 

transmontana. 

 Álvaro Manuel Machado132 em seu artigo “Miguel Torga ou a impureza 

da criação” mostra que o autor se interroga sobre a sua condição de Português 

e de um criador que tem consciência da impureza de sua criação. Para 

Machado, Torga de certa forma correu um risco maior de impureza estética 

quando se aventurou em sua escrita autobiográfica. 
                                                 
131 PEREIRA, Maria Helena da Rocha. Os mitos clássicos em Miguel Torga. Colóquio Letras, 
Lisboa, vol 43, maio 1978, p.20-32 
132 MACHADO, Álvaro Manuel. Miguel Torga ou a impureza da criação. Colóquio Letras, Lisboa, 
vol 43, maio 1978, p.44-50. 
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 A sua crítica, aparentemente, muito distante dos críticos anteriores, 

analisa a obra pela linha interpretativa da impureza, justificando a escrita 

intimista como um gênero também impuro pelas misturas que traz. Há que se 

considerar o ponto de convergência quando, mais uma vez. O texto 

memorialístico volta à cena, e o crítico junta-se aos outros críticos analisando a 

obra, ainda que com qualidades excepcionais, como sendo um relato de 

eventos sobre a existência do poeta, aproveitando para refletir sobre assuntos 

que o atormentam.  

 O autor reforça a idéia de que ao escrever o Diário, Torga estabelece 

um paralelo com Brandão e Pascoais. E, ao analisar A criação do mundo, 

Machado diz que o poeta tenta alcançar a “unidade do eu” e que a ordem 

narrativa se impõe além da simbologia bíblica.  

 Mesmo sendo uma crítica que avança bastante em termos de análise 

da obra, a leitura de Machado é muito densa. Assemelha-se com a dos outros 

críticos já mencionados, pois salvo a originalidade presente na abordagem dos 

mais variados temas, o crítico procura estabelecer a mesma linha 

interpretativa, não saindo do “já dito” que a obra oferece. 

 Obras de Torga como: Bichos, Novos contos da montanha são 

analisadas por ele, permitindo-lhe concluir seu estudo dizendo em relação a 

Torga: “essa impureza tem para lá do banal significado da inspiração, o alto 

significado de um humanismo que, sem teorias literárias nem outras a apoiá-lo, 

obstinadamente procura definir-se.” 133 

 Essa “procura”, característica da obra de Torga é também ponto de 

análise para Teresa Rita Lopes134. Para a autora, essa busca acaba tornando 

o poeta muito singular. Ao iniciar seu estudo e, ao citar Proust, diz que um 

escritor ao longo de sua vida e da sua obra acaba por repetir sempre o mesmo 

livro, o que ela chama de obsessão do círculo, fato esse facilmente verificável 

em Torga. Fala da terra como seio amoroso e, nesse ponto, reforça a opinião 

do telurismo presente na obra do poeta, bem como o papel do mar como 

inimigo. O que para Lopes é uma divisão do escritor: o céu e a terra, a terra e o 

mar. E conclui seu estudo observando que “sua teimosia camponesa de quem 

                                                 
133  Ibid, 1978, p. 50 
134LOPES, Teresa Rita. Ao Princípio era a terra – a (des?) propósito do teatro de Torga. 
Colóquio Letras, Lisboa, vol 43, maio 1978, p. 51-61. 
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tem uma vida inteira para acertar o passo consigo próprio, é que faz a sua obra 

sua, isto é, única”.135 

 E o último estudo dessa revista é o de Jorge Fernandes da Silveira136 no 

qual o autor também compartilha a idéia da busca, aqui representada pela 

busca do poeta na obra. Exemplificando-a com a citação de um texto do 

apocalipse com o qual Torga abre o seu Outro livro de Job.  Com esse texto, 

diz o autor que ser poeta “é estar no lugar da perdida harmonia; é ser aquele 

que procura recuperar o objecto com o mesmo instrumento que o levou a 

perdê-lo: a palavra”. 

  E ainda conclui dizendo que o nascer para a vida e para a poesia, de 

certa forma, é estar no papel de protagonista do que ele chama de “drama 

cristão da expulsão do paraíso”. O autor faz um estudo sobre os livros de 

Torga e destaca que o seu propósito era o de ler interpretativamente a poesia. 

Mas tem consciência da insuficiência da sua abordagem e tenta contribuir para 

futuras reflexões sobre a obra. 

 Observa-se, aqui, que de maneiras diferentes cada crítico procura 

estabelecer um vínculo entre a sua leitura e a obra de Torga. Percebe-se que 

os textos são densos e as análises feitas, cada uma a seu modo, partem de 

uma proposta em comum, que é idéia de homenagear tão famoso escritor, 

mostrando que os temas presentes na obra dando visibilidade a um Torga que 

busca não só desvendar os mistérios da vida como também uma auto-

definição.  

 Verifica-se que os temas presentes em sua obra são repetidos nas 

críticas. Reforçam a idéia do telurismo, da influência pelos elementos bíblicos, 

da terra como seio acolhedor, do mar como inimigo de onde vem a destruição 

e a reflexão em torno de mistérios sagrados como a vida e a morte. Aqui, mais 

uma vez, observa-se que a profundidade com que a obra foi abordada, ainda 

que alguns críticos tenham feito referência ao não aprofundamento, não foi 

suficiente para que os autores percebessem a obra fora do “lugar comum”. As 

estratégias de contenção presentes no texto e que, segundo Jameson, 

                                                 
135  Ibid, 1978, p.61 
136 SILVEIRA, Jorge Fernandes. O cilício, o sésamo e as palavras textuais na poesia de Miguel 
Torga. Colóquio Letras, Lisboa, vol 43, maio 1978, p.44-40. 
 



 

  

58 

poderiam abrir para significados mais amplos, não garantiram ao crítico a vira-

volta, ocorrendo a sedução pelo texto. 

 O outro volume da Revista Colóquio Letras, o número 98, dedicado a 

homenagear o poeta pela passagem dos seus 80 anos, foge ao padrão das 

outras publicações da própria revista ao trazer como texto de abertura uma 

explicação sobre o seu conteúdo e uma saudação inédita que foi dirigida ao 

poeta em 1981: 

 

 

 

 

HOMENAGEM A TORGA 
 

Assinalando o 80° aniversário do grande poeta e pro sador Miguel 
Torga, cuja emblemática presença nas letras portuguesas continua 
felizmente a manifestar-se com o vigor e o fulgor de sempre, 
colóquio/Letras – além de neste número inserir um seu poema inédito 
– inclui a Saudação (nunca anteriormente publicada) que lhe foi 
dirigida em 1981 durante a entrega do Prémio Montaigne, as 
conclusões de uma tese universitária (também inédita) há dois anos 
apresentada no Brasil e dois textos expressamente escritos para esse 
número.137 

 

 

Dois depoimentos, um de Vitorino Nemésio em que ele afirma ser Torga 

o único escritor que, mesmo sendo novo, pode ser falado como antepassado, 

e o outro de Sophia de Mello Andresen, para quem Torga tem uma apaixonada 

consciência do país natal: 

 

Miguel Torga é talvez o único escritor português novo de quem um 
camarada pode falar como de um antepassado. Ele antepassa-nos no 
acordo da sua literatura com as suas vivências, da sua obra bela e 
áspera com a sua vida delicada e selvagem. (Vitorino Nemésio) 

Torga é um poeta em quem um pais se diz (...) Um poeta que através 
de uma apaixonada consciência do país natal nos ensina a procurar a 
verdade universal da nossa habitação humana do terrestre. (Sophia 
de Mello Breyner Andresen)138 

  

                                                 
137  Homenagem a Miguel Torga. Colóquio Letras, Lisboa, vol 98, julho 1987, p.8. 
138  Ibid. 1978, p.9  
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David Mourão-Ferreira, no artigo “Saudação a Miguel Torga”, o inclui 

entre os maiores escritores do mundo, caracterizando-o de incrível, telúrico e 

cívico. Para comprovar, o autor destaca um texto em que o próprio poeta diz 

em seu XII volume do Diário que: “Fui sempre todo doente, todo agônico, todo 

inocente, todo sensual, todo humilde, todo violento, todo sincero, todo poeta. O 

caixão que me levar, leva dentro uma vida humana maciça.”139 E para Mourão-

Ferreira, é justamente a palavra “todo” que reflete o poeta, “todo” 

transmontano. 

 O crítico faz uma comparação entre Torga e Montaigne em relação ao 

amor que ambos sentem pela liberdade. O que os diferencia é em Montaigne a 

acomodação em torno dos grandes para salvaguardar a sua liberdade interior 

e, em Torga, o fato de haver em seu cerne uma raiz anarquista. 

Linhares Filho, em tese apresentada em 1975140, diz que ao terminar a 

leitura da obra de Torga o que fica é a sensação de plenitude, que coincide 

com a opinião de Jacinto do Prado Coelho. A proposta da tese é destacar a 

idéia de que a partir da consciência é que a poesia de Torga exprime a 

verdade do humano. Ele buscou no estudo “a verdade da crítica” procurou 

conhecer a ideologia proposta pela obra, para fazer o que sugeriu Portella ao 

dizer que “conhecer é co-nascer”. 141 

 Em consonância com os outros críticos, mesmo tratando-se de um 

trabalho acadêmico com as particularidades que lhe são peculiares, o autor 

reforça a relação de Torga com o presencismo. Percebe ligação da obra com o 

neo-realismo e destaca o tema do telurismo o qual é apresentado de maneira 

tripartida. Para ele, amor arraigado à terra natal se mostra na dimensão 

portuguesa, ibérica e universal. Concorda com os outros críticos quando eles 

afirmam ser Torga digno de figurar entre os maiores escritores do mundo e 

encerra dizendo que a poesia adota atitude órfica, prometeica e sisífica. 

 João Bigotte Chorão142 aproveita o espaço para fazer um depoimento 

sobre a convivência que teve com Torga. O relato de Chorão difere do de 
                                                 
139 MOURÃO-FERREIRA, David. Saudação a Miguel Torga. Colóquio Letras, Lisboa, vol 98, 
julho 1987, p 10 
140 FILHO, Linhares. O poético como humanização em Miguel Torga. Colóquio Letras, Lisboa, 
vol 98, julho 1987, p 13-18 
141  Ibid. 1987, p 14. 
142CHORÃO, João Bigotte. Como é Torga. Colóquio Letras, Lisboa, vol 98, julho 1987, p 19-21. 
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outros e até de alguns textos autobiográficos do poeta, nos quais ele confirma 

ser uma figura difícil ou intratável, claro que respeitando o seu jeito de ser, 

segundo o autor. No entanto, estava sempre disposto a ouvir “com atenção” o 

seu interlocutor. Fala da simplicidade, de como parecia um confessor laico, e 

de como escutava pacientemente um jovem que havia feito uma composição 

sobre um dos seus contos. 

 O depoimento de Chorão sobre Torga vem dar um tom mais pessoal à 

figura do poeta, colocando-o, se não fosse a sua condição de escritor, quase 

como um homem comum. Todavia, deixa bem claro que independente de toda 

humanidade que possa ter o poeta, há algo que o diferencia dos outros seres, 

que é a sua obra. 

 Maria de Lourdes Belchior143 analisa o Diário e observa que por meio da 

leitura desse livro é possível recuperar as duas paixões de Torga, uma pelo 

homem e a outra pelo país. Acaba, de certa forma, reforçando a imagem do 

poeta humanizado, telúrico, pessoal e universal. 

 A busca incessante de Torga é vista como sendo a do conhecimento 

desse mesmo homem, que é ele e, ao mesmo tempo é um outro. O 

conhecimento do outro deve-se ao falto de conhecer a si próprio, ele mesmo 

afirma isso ao dizer que o único enigma do ser é o próprio ser. Declara que 

Portugal é cercado de mar e de Espanha por todos os lados e que se cada 

português pudesse seria habitante de Portugal somente. 

Para Jameson, a analise da obra deve considerar as várias 

interpretações sem desqualificar as várias leituras, as quais estabelecem uma 

mediação, ou seja, uma identidade entre os níveis de leitura evitando o 

aprisionamento do texto. Isso favorece uma abertura, sem buscar 

denominadores comuns, mostrando que os limites do texto podem e devem 

ser sempre superados. 

Observa-se aqui que, de um modo geral, a opinião da crítica em 

determinados momentos tenta evitar esse não aprisionamento do texto, mas 

acaba sempre por ceder ao denominador comum quando analisa a obra de 

Miguel Torga sob um viés interpretativo destacando sempre temas em comum. 

                                                 
143 BELCHIOR, Maria de Lourdes. Uma leitura do Diário. Colóquio Letras, Lisboa, vol 98, julho 
1987, p 22-24. 
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Reforça a idéia do poeta como sendo mais uma vez muito ligado à sua terra, 

muito cívico, tendo um amor à liberdade e reconhecendo a sua inserção entre 

os grandes nomes da literatura universal, apesar de tratar de assuntos tão 

arraigados a sua origem.  

 Dessa forma, mesmo não estando inseridos nos números das revistas 

que especificamente saíram para homenagear Torga, todos os textos têm uma 

linha de homenagem ao homem de letras e reconhecem sua grandeza, o que 

faz com que se pense com Jauss quando aborda o valor estético destacando 

que ele decorre da percepção estética que a obra pode suscitar, ou seja, a 

maneira pela qual a obra vai atender, superar ou decepcionar as expectativas 

do público, que ele chama de horizonte de expectativas. 

 A partir dessa idéia, verifica-se que houve uma fusão de horizontes 

entre os críticos e a obra, tendo em vista a sua grande aceitação. Cada crítica, 

a seu modo, mostrou que as expectativas não só foram atingidas, mas também 

ficou evidente a idéia de que o leitor é responsável pelas lacunas que o texto 

proporciona. A partir dessas lacunas ocorre a sedução pelo texto, como propõe 

Jameson, reforçando que não houve a vira-volta mencionada por Schwarz.   

 Com isso justifica-se de um lado que o crítico exerce influência como 

formador de opinião, e de outro, que na condição de leitor, é influenciado pelas 

leituras que faz. O que na opinião de Antonio Candido144 nada mais é do que o 

ato da crítica refletir a vida cotidiana, opinião essa que é compartilhada por 

Bela Josef145 ao citar Walter Benjamin: 

 

 

A crítica deve construir a ressurreição da obra, na medida em que 
saiba promover a manifestação de seu tempo simultâneo. 
Conscientes que somos da carga de subjetividade que impregna todo 
trabalho crítico, cremos que nenhuma análise pode pretender esgotar 
as possibilidades de uma obra, já que há vários níveis de leitura, 
configurada na plurisignficação de um texto. 
 

 

                                                 
144  CANDIDO, Antonio. O ato crítico. In. A educação pela noite e outros ensaios. São Paulo: 

Ática, 1989. p 122-137. 
145  JOSEF, Bela. Crítica e interpretação: uma história. In. CUNHA, Eneida L. SOUZA, Eneida 

Maria (org.) Literatura Comparada ensaios. Salvador: Ed Ufba, 1996, p 49-56. 
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 Para Candido, criticar é por em crise e isto é essencial em toda cultura e 

em toda época, visto que a arte não possui mais valores eternos nem 

imutáveis aos quais se deve seguir. 
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CAPÍTULO III 

 

A (RE)CRIAÇÃO DE SI MESMO 
 
 

 

“Livro temerariamente concebido 

na mocidade, imprevisível na 

trama e no rumo, só o tempo lhe 

podia dar corpo e remate.”  

 

“Todos nós criamos o mundo à 

nossa medida.”  

(A criação do mundo) 

 

 

 

Em se tratando de textos autobiográficos, um dos aspectos a ser levado 

em conta, além da complexidade do gênero é, segundo Eliane Zagury146, a sua 

participação em duas linhas contrastantes, ou seja, ao mesmo tempo em que é 

uma narrativa histórica é prosa lírica. O escritor se vê, ora puxado para um 

lado, ora para outro, mas a linha mestra desse movimento é a memória. E 

mesmo que opte por um dos lados a tendência é, segundo a autora, de ser 

atraiçoado pelo outro.  

Monteiro Lobato, em seu livro Memórias de Emília, mostra como a 

boneca e dona Benta, conhecidas personagens da literatura brasileira, em uma 

conversa aparentemente ingênua, evocam os grandes questionamentos que 

envolvem o gênero e o seu conteúdo. As personagens questionam sobre a 

escrita memorialística, o período de abrangência que será narrado e o conceito 

de verdade, pois a idéia é que ninguém supostamente escreveria algo que não 

fosse totalmente verdadeiro sobre si, entrando conseqüentemente nas duas 

linhas contrastantes sugeridas por Zagury: 

                                                 
146

 ZAGURY, Eliane. A escrita do eu. ZAGURY, Eliane. A escrita do eu. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, Brasília: INL, 1982, p. 15.  
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Tanto Emília falava nas suas memórias que uma vez dona Benta lhe 
perguntou: 
_Mas, afinal de contas, bobinha, que é que você entende por 
memórias? 
_Memórias são a história da vida da gente, com tudo que aconteceu 
desde o dia do nascimento até o dia da morte. 
_Nesse caso, caçoou dona Benta, uma pessoa só pode escrever 
suas memórias depois que morre... 
_Espere, disse Emília. O escrevedor de memórias vai escrevendo, até 
sentir que o dia da morte vem vindo. Então pára; deixa o finalzinho 
sem acabar. Morre sossegado. 
_E as suas vão ser assim? 
_Não porque não pretendo morrer. Finjo que morro, só. As últimas 
palavras têm que ser estas: E então morri...com reticência. Mas é 
peta. Escrevo isso, pisco o olho e sumo atrás do armário para que 
Narizinho fique mesmo pensando que morri. Será a única mentira das 
minhas memórias. Tudo mais será verdade pura, da dura – ali na 
batata, como diz Pedrinho. 
Dona Benta sorriu. 
_Verdade pura! Exclamou. Nada mais difícil do que a verdade, Emília. 
_Bem sei, disse a boneca. Bem sei que tudo na vida não passa de 
mentiras, e sei também que é nas memórias que os homens mais 
mentem. Quem escreve memórias arruma as coisas de jeito que o 
leitor fique fazendo uma alta idéia do escrevedor. Ora, para isso ele 
não pode dizer a verdade, porque senão o leitor fica vendo que ele 
era um patife igual aos outros. Logo, tem que mentir com muita 
manha, para dar idéia de que está falando a verdade pura. 147 
 

 
 
 
 Mesmo sabendo que tanto dona Benta quanto Emília são personagens 

de ficção, não se pode negar, inicialmente, o que o próprio nome já traz no 

cerne de sua definição: um texto autobiográfico é aquele em que o autor, em 

vida, escreve sobre si mesmo, baseando-se em fatos vividos e utilizando-se da 

memória como arquivo de emoções. Nos estudos realizados por Lejeune são 

definidos como relatos retrospectivos e que estabelecem os mais variados 

pactos nos quais o nome da personagem coincidirá ou não com o nome da 

capa.  

Pode-se dizer que através da grande brincadeira que Lobato faz ao 

atribuir uma existência, ainda que ficcional a uma boneca, ele proporciona 

recordações dessa vida ficcional que merecem ser contadas e lidas.  
                                                 
147Esse trecho foi também selecionado no estudo sobre The Coup, feito por Carla Alexandra 
Ferreira quando ela exemplifica com as palavras de Emília os limites das memórias e o grau de 
veracidade que elas podem ter. Optou-se em utilizar o mesmo fragmento partindo dessa 
mistura entre o fictício e o real proposto por Zagury e indo um pouco além, quando há uma 
reflexão sobre o próprio gênero, além claro das noções de verdade que o texto suscita. 
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E também, ao dar voz à personagem, faz uma reflexão sobre 

questionamentos mais profundos em relação ao gênero intimista que é o fato 

de atribuir a idéia do inacabado que permeia o texto de cunho intimista, pois só 

a morte poderia dar a completude necessária. Além disso, a idéia de “verdade 

pura” como ressalta a boneca, ao ser questionada sobre o fato de dizer que 

morreu, sem que isso tenha acontecido, essa seria, segundo Emília a “única 

mentira” em suas memórias. Todavia, ela se diz consciente de que na 

realidade há “um certo” arranjo por parte do escritor, para que o “leitor fique 

fazendo uma alta idéia do escrevedor” e também para que ele se destaque dos 

outros seres “comuns”.  

 É o que William Gass148 chama de autocentramento, que consiste não 

somente no fato de achar que sua vida tem algo muito interessante que 

despertará a curiosidade de alguém, como também no de admitir que o sujeito 

omite certos trechos “chatos” de sua existência, os quais julga embaraçosos, e 

reforça outros em que “tenta ocultar o engodo atrás da confissão” e há ainda a 

idéia de que a mentira tem que “ter manha” para dar a impressão de verdade.  

 O que Emília chama inocentemente ou não de mentira, é definido por 

Lejeune como sendo uma ambigüidade que permeará o texto intimista, ou 

seja, uma narrativa que é relativizada pela verdade histórica e pela ficção, e 

que Bourdieu chama de ilusão retórica, que só é evitada quando se admite tal 

possibilidade de existência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
148  GASS, William. A arte do self. Folha de São Paulo, 21 agosto 1994, Mais, p.6-4. 
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3.1 A VIDA RECRIADA 

 
“Esse Trá-os-Montes da minha alma! 
Atravessa-se o Marão, e entra-se logo no 
paraíso.”149 
 

 

 

  A criação do mundo, de Miguel Torga, traz uma inovação não só na 

escrita de textos memorialísticos quando mostra claramente essa ambigüidade 

vivenciada pelo escritor e, mesmo deixando claro isso, a ilusão retórica é bem 

presente, como também na forma escolhida para a escrita desse texto, ou 

seja, a forma de dias como o relato da criação do mundo feito pela Bíblia. 

No prefácio que faz à obra Torga diz “ao querido leitor” que o livro será 

lido de uma assentada, se ele leitor, não se sentir desanimado pela macicez do 

texto. Segundo o autor, a obra foi concebida temerariamente na mocidade, 

sem que a trama ou o rumo pudessem ser previstos, cabendo ao tempo dar-

lhe corpo e remate.  

  E segue essa conversa íntima, explicando que todos criam mundos, os 

que vivem mais os têm mais longos, e os que vivem menos mais curtos, mas o 

fato é que há tantos mundos quanto criaturas: 

 

 

Luminosos uns, brumosos outros, e todos singulares. O meu tinha de 
ser como é, uma torrente de emoções, volições, paixões e intelecções 
a correr desde a infância à velhice no chão duro de uma realidade 
protéica, convulsionada por guerras, catástrofes, tiranias e 
humanidade conheceu, a par do mais promissor. Mundo de 
contrastes, lírico e atormentado, de ascenções [sic] e quedas, onde a 
esperança apesar de sucessivamente desiludida, deu sempre um ar 
da sua graça, e que não trocaria por nenhum outro, se tivesse de 
escolher. 150 

 

 

  Encerra o prefácio ao dizer que foi a “dolorosa construção reflexiva feita 

com o material candente da própria vida”, o que dá a garantia de que “tudo 

mais é verdade pura, da dura – ali na batata, como diz Pedrinho”. 

                                                 
149 TORGA, 1999. Op. Cit., p. 65 
150  TORGA, 1996. Op. Cit., p.11 
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  O livro apresenta, aparentemente, a história de uma vida como tantas 

outras que a literatura ao longo dos tempos revelou, sem grandes 

complicações no enredo, uma existência contada com suas alegrias e suas 

tristezas. A diferença dos outros seres se dá porque essa vida narrada tem 

duas profissões consideradas “sagradas”: uma que interpreta e cura as dores 

do corpo e a outra que interpreta e revela as dores da alma, sem que 

necessariamente sejam curadas, mas têm, nessa revelação um alívio 

considerável.   

  Pensando com Lejeune, tem-se aqui a história de alguém contada por 

essa mesma pessoa o que vem a caracterizar o gênero intimista. Contudo, em 

A criação do mundo, vê-se o pacto autobiográfico descrito por Lejeune 

confirmado apenas quando o próprio autor assina o prefácio, identificando-se e 

dizendo que escreveu sobre questões pessoais tiradas do material da sua 

própria vida. É o que Lejeune chama de pacto zero em que há uma 

indeterminação ou mesmo ausência de nome na narrativa, como no caso de 

Torga. 

A leitura de A criação do mundo leva em conta a proposta inicial dessa 

tese, ou seja, de analisar a obra considerando-se os três níveis de leitura, 

propostos no capítulo I. Dessa forma, inicia-se pelo primeiro nível, também 

denominado de romanesco, em que a obra é vista de uma maneira geral, são 

evidenciados elementos relativos à escrita de si, como representação de uma 

história pessoal. 

 A Bíblia fornece motivos de inspiração para Torga, mas só o velho 

testamento, talvez seja mesmo essa procura constante pelas origens como os 

críticos evidenciam que o leva a organizar da mesma maneira que o criador, o 

mundo a sua volta. Para tal, organiza a obra em seis dias e:  

 

 

Dir-se-ia que, no caso de A Criação do Mundo, Torga se institui, 
ritualmente, o Criador de si próprio, como se, por suas próprias mãos, 
Adolpho Rocha nascesse para a nova vida da ficção criada. Adolpho 
Rocha renasce, graças ao ritual literário, numa personagem em que 
se revê mais uno, mais despojado do acidental da sua vida, inteiro e 
disponível como o primeiro homem da Criação.151 
 

                                                 
151  LOPES, 1993. Op. Cit., p.36. 
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 No “Primeiro dia da Criação”, há a expulsão desse menino do seu 

paraíso o lugar que o viu crescer e aprender as primeiras letras. O primeiro 

contato com a morte deu-se com o falecimento de seu avô, experiência que 

guardou nitidamente na memória. Segundo ele mesmo relata: “noite nítida na 

memória a morte de meu avô”152. Foi nesse período, que a religião se fez 

presente em sua vida. É quando se diz nervoso, mas com a nítida sensação  

de que falava com Deus e, principalmente, que Ele o ouvia.  

 

  No meio da capela apinhada de gente, subi acima dum mocho, 
e encomendei a miséria humana à misericórdia divina. Escolheram-me 
para falar por todos, e tomei o papel a sério. A multidão derramada em 
lágrimas e eu, seco como as palhas, a clamar: _ Jesus, meu Salvador, 
compadece-te da nossa pobre condição de mortais.153 

 
  

 Das peripécias escolares à primeira saída de Agarez, a visão do mar 

são fatos que deixam uma impressão muito forte, juntamente com a sugestão 

feita pelo Sr. Botelho, para que seguisse os estudos no Liceu. Contudo, as 

condições financeiras falaram mais alto, ao que o mestre reagiu:  

 

País desgraçado, o nosso! Os melhores alunos que lhe passavam 
pelas mãos ou ficavam ali amarrados à terra, a embrutecer, ou eram 
arrebanhados pela Santa Madre Igreja. Não! Tudo menos papa-
hóstias.  Então antes o Brasil 
_É o que terá mais certo...  - concluiu meu pai, resignado. 
_A cavar é que não fica. Bem bastou eu. 
Não era a primeira vez que fazia tal afirmação. Mas nunca pusera 
nela tanta firmeza.154 
 
 
 

 A idéia de ir ao Brasil foi adiada; a mãe apelando para amizades do 

passado, pedira um emprego num escritório na cidade do Porto, pensando em 

um futuro melhor para o filho. Contudo o menino tinha sido posto a servir em 

uma casa. As cartas cada vez mais chorosas, fizeram com que mãe 

furtivamente viesse averiguar o que de verdade elas traziam: 
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69 

Ficou indignada. Pedira um emprego num escritório, não me pusera a 
servir. Mas ia pintar o diabo lá na terra! As duas culpadas tinham que 
ouvir! E sempre queria ver que resposta lhe davam. É que , assim, até 
parecia de caçoada. Prometeram, cumpriam. Estavam muito 
enganadas, se cuidavam que por ser pobre faziam pouco dela!155 
 
 
 

 Duas vezes por semana ia levar frutas e hortaliças para os patrões, foi 

aí que pode ver o mar pela primeira vez. A idéia que tinha dele era de um 

grande lago, que em nada parecia com a realidade e se arrependeu de ter 

ficado com medo de embarcar para o Brasil. 

 
 
Não correspondeu em nada à minha idéia. O grande lago que 
imaginara, era uma ilusão de água choca ao lado daquela imensa 
realidade viva, pulsátil, indomável, que espumava de raiva a bater 
contra as penedias. Enchia-me do som encantatório da sua voz, 
refrescava os pés nas ondas, passeava descalço no areal (...) 
adormecia a pensar na felicidade de ser marinheiro num dos 
gigantescos navios que entravam e saíam diariamente pela barra de 
Leixões... Burro que eu fora! A ter medo de embarcar para o Brasil!156 
 

  

 Sem conseguir ser um bom criado, é mandado de volta a Agarez. Em 

casa nada havia mudado, a pobreza, as galinhas, o porco e a gozação dos 

conterrâneos, que no começo era levada na brincadeira fazendo-o sorrir, mas 

que depois foram lhe tirando a paciência. Novamente, o Brasil aparece como a 

saída viável, mas encontraram o Senhor Prior que vinha de um enterro, 

quando foram tratar do dinheiro para a viagem. E o seminário surgiu como uma 

salvação momentânea. O convívio entre os seminaristas fez com que fosse 

tratado em casa como se santo fora: 

 

 

Em casa receberam-me como se eu fosse outro. Tratavam-me de tal 
maneira, que tinha a impressão de que vinha bento. Nem sequer 
consentiam que fosse tornar água ao Tapado. Se tentava dar uma 
cavadela, logo uma voz se erguia reprovadora. Deixasse, que alguém 
faria o serviço. (...) 
A Maria Carolina, que não saía da sacristia, à fina força queria que lhe 
deixasse beijar a mão. E fui ficando irremediavelmente sozinho no 
mundo.157 
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O respeito com que era tratado em Agarez não foi suficiente para que 

permanecesse nessa vida, e, no fim das férias, declarou que não voltava para 

o seminário, nem entrava mais na igreja, revoltando os pais que pensavam em 

um futuro brilhante para o jovem na carreira eclesiástica. Por fim, a ida ao 

Brasil para trabalhar com um tio em uma fazenda e ao cabo enriquecer como 

tantos outros patrícios que enfrentavam o oceano bravio e vinham fazer fortuna 

nas terras brasileiras. 

A vida então lhe reservava momentos de tristeza profunda e injustiças 

mil. E sabia que precisava sair desse paraíso, mas contraditoriamente era ali, 

em Agarez, que ele queria ficar, contudo havia outro desejo que não era 

possível revelar nem concretizar: queria ficar, mas sem as misérias humanas a 

que todos estavam sujeitos. 

 

 

Sabia e não sabia, ao mesmo tempo. Mas fiz de conta que sim. 
E, para mostrar que ia cheio de ânimo, disposto a lutar e vencer, subi 
para a carruagem como se nada fosse. 
 Eu próprio estava admirado da minha serenidade, quer à 
despedida em casa, quer ali. Mas apenas o comboio se pôs em 
andamento, e meu Pai foi ficando cada vez mais longe, lavado em 
lágrimas na gare, cegaram-me subitamente os olhos e chorei 
desesperadamente158. 

  
 

  
 

  É no primeiro dia que as injustiças sociais são sentidas mais de perto, 

enquanto ele não se ausentou de Agarez a consciência de sua pobreza era 

ofuscada por uma pobreza coletiva, que se destacava em termos de bens 

materiais. À medida que o menino se afasta de casa, a essa pobreza material 

junta-se a pobreza moral que já desde a tenra idade é difícil de aceitar. A ida 

ao Brasil segue a recomendação do pai de que “fosse homem”. 

  No “Segundo dia da Criação” a viagem para o Brasil ocupa um bom 

espaço na narrativa,  
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As ondas nasciam e morriam sempre da mesma maneira. De vez em 
quando sentia um arranco no estômago, e lá saíam mais umas 
golfadas de aguadilha azeda e amarela. Por fim, os vómitos 
começaram ser em seco.  
Lento e agoniado, o dia foi passando assim, num jejum que nem o 
cheiro da comida consentia. Até que a noite veio descendo devagar, e 
poisou sorrateiramente sobre a imensidão. (...) E numa segunda-feira, 
cheia de sol, o Brasil apareceu.159 

 

 

bem como os primeiros contatos com a tia, que faria da sua existência uma 

grande amargura. Porém tinha consciência de que o Brasil o faria enriquecer 

como toda a gente, pois era a terra onde estava a sua felicidade. As saudades 

apertavam a alma e sentia necessidade de manter os laços familiares, todavia 

constata que em Portugal sua vida tinha sido uma contínua despedida tanto de 

coisas quanto de pessoas que ia amando, e no Brasil, não sentia que era sua 

terra, sendo assim, não conseguia ter intimidade com ninguém. 

  Uma terra distante que não era sua, uma natureza que nem de longe 

fazia lembrar a sua terra natal, nem o carro de bois chiava como os de Agarez. 

A sensação de que cada vez mais estava sozinho no mundo, pois a promessa 

do tio de fazê-lo homem, não fazia o menor sentido para ele. 

 
 
 
Os nomes das terras que a seguir foram desaparecendo, ia-os lendo 
da janela do comboio... Quanto à paisagem, acabara por desistir de a 
fixar. As serras, os rios e as florestas eram de tal maneira, que não 
cabiam dentro dos olhos... A mala a única certeza concreta que me 
restava, foi expulsa brutalmente do vagão, e, atrás dela, subi para um 
carrão puxado por parelhas infinitas de bois, que se pôs morosamente 
em andamento, e nem sequer chiava como os de Agarez.160 
 
 

  

  À estranheza da terra juntava-se os hábitos estranhos e as crendices 

d'além mar, mas que após escutar as mais variadas histórias perguntava a si 

próprio como foi capaz de cair em tantas “patetices”: 
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 as noites, no Brasil, eram das almas penadas. Quem se aventurasse 
a sair de casa a desoras, dava logo de frente com qualquer cristão 
anemiado feito bicho. A própria Joana identificava esses infelizes, 
apenas algum aparecia na residência a fazer compras. 
− Aquele vira lobisomem à sexta-feira... 
Quase sempre pretos ou portugueses. Desde que estivessem fracos 
do sangue, já se sabia. Os espanhóis e os italianos raramente 
viravam.161 

 

 

 A rivalidade existente entre brasileiros e portugueses e por extensão aos 

italianos, que vieram em busca de fortuna, não se resume só ao fato de uns 

virarem mais criaturas misteriosas do que os outros. Elas ficam evidentes 

também nas quadrinhas utilizadas para provocações variadas. Um exemplo 

disso foram os versos com que Quim Junqueira, um colega de classe, após ter 

apanhado do menino português com a gramática, cantava: 

 

 

As desgraças do Brasil 
eram duas, agora são três: 
a formiga cabeçuda, 
o italiano e o português162 

 

 São versos nada amistosos que levantam uma outra problemática que é 

a rivalidade existente entre o brasileiro nato e o imigrante, em conseqüência de 

uma política de imigração implantada anteriormente que enchia de privilégios o 

imigrante, em detrimento da população local. As constantes reflexões sobre 

sua condição e sobre sua vida levam-no a se conscientizar de que ninguém 

queria saber dos seus desejos, nem das suas aspirações. Tinha consciência 

de que até pelos animais da fazenda alguém zelava, mas por ele, ninguém. 

Era somente uma máquina de trabalho na fazenda do tio. O seu único desejo 

que era estudar, mas como realizá-lo nessas condições?  

 Quando conheceu Lia, apaixonou-se pela primeira vez. Ela parecia uma 

inglesa que ele tinha visto tomar banho em Leça, o amor que sentia pela 

menina declarava-o nas redações cheias de um lirismo excessivo, mesmo 

sendo o professor mais afeto às paisagens. Quando Lia abandona o colégio 
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por causa da morte da mãe as redações mudam e o mestre acha estranho, 

dizendo que falta a elas vivacidade e alegria. 

 

Mas não era para o Sr Morais que eu outrora fazia aquelas felizes 
descrições da minha primavera... 
E aconteceu o mesmo com outros mestres. Como, ao descer o 
estrado, já não via o sorriso de aplauso dos olhos azuis da Lia, era-me 
indiferente dar boas ou más lições. E ia estragando a reputação. 
Felizmente que o ano lectivo chegou ao fim.163  

 

 

 O contato com Dina, uma “rapariguinha” feia, afilhada do tio, que veio 

passar férias na fazenda, fez com que aos poucos nascesse dentro dele uma 

ternura por ela, ao ponto de perdoar-lhe o impacto da sua feiúra. Contudo ela 

trouxe consigo a feiúra e quando foi embora levou toda humanidade.  

 Surge a possibilidade de regresso para Portugal. A idéia é aventada 

pelo tio, como a promessa de visitar a terra natal ou até mesmo de ficar por lá, 

que sempre fora adiada e agora pode tornar-se realidade. Com a idéia 

proposta pelo tio de vender suas terras. O tio explicava que na realidade não 

eram “saudades” que o moviam e sim a vontade de não morrer sem ao menos 

chorar quatro lágrimas que fossem na sepultura dos pais. 

 

 

A princípio, ri-me daqueles devaneios, convencido de que meu tio 
nunca mais arrancava dali. Mas um dia, depois do almoço, quis que 
déssemos juntos um passeio a cavalo. Estranhei o convite, mas 
aceitei-o. E, pelo caminho, contra o que eu esperava, pôs-se a evocar 
os seus tempos de menino, de adolescente e de homem feito, 
passados nas margens do Pinhão e do Doiro... Era a biografia de meu 
Pai, com leves variantes.164  

 

   

  A desilusão moral veio com o amigo Jorge, depois que descobrira que 

ele roubava o dinheiro pago enganando o proprietário e reavendo o que pagou, 

passou a evitá-lo. Nunca mais saíram juntos, contudo a amizade lhe fazia falta 

e a solidão o acompanhava. 
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Ninguém percebeu. Só depois de eu insistir, no regresso a casa, é 
que me explicou que arranjara um processo de reaver o dinheiro que 
entregava ao dono do estaminé...Meteu-me nojo...E era aquele meu 
melhor amigo! Não tive coragem de o ir denunciar ao pai...Mas 
comecei a evitá-lo. Mas a falta da sua amizade e, sobretudo, a 
desilusão que senti, deixaram-me numa angustiosa solidão...O 
mundo parecia-me agora menos natural e mais sombrio.165 

 

 

  A viagem de volta, a certeza de que viveu ali o “tempo possível da 

ilusão”, e as guloseimas preparadas pela tia para a viagem, não despertavam 

nele a fome de pastéis, nem de goiabadas, mas uma outra a de “ser como o rio 

que corria ao lado, livre, forte e caudaloso, levando apenas à tona outros 

troféus: os dentes postiços de minha tia, que me mordiam, e o seu vestido de 

folhos, que me envergonhavam.”166  

  No “Terceiro dia da Criação”, percebe-se que vários episódios que 

constam aqui, encontram eco no primeiro volume de “O Diário” e, muitas vezes, 

são melhor explicados lá por esse menino que retorna ao seu Portugal, para 

um mundo que agora considerava seu. O retorno, inicialmente, efetivou-se 

como um desejo e fome de terra e, por fim, como a promessa vaga de pátria. 

  A memória se fazia presente como a dourar tudo o que estava ausente 

e a realidade se impôs diante dele. A pobreza com que fora criado, a higiene, a 

terra, os aldeões e “ao mesmo tempo que esclarecia aos outros, meu Pai 

lembrava ao irmão, à cunhada e ao filho a modéstia da origem. Esquecia-se de 

que meus tios voltavam ricos, e que só eu me reconhecia inteiro no espelho. 

cruel da verdade”.167 

 E esse retorno muito se assemelha ao retorno do seminário, o menino 

sente-se dentro de um muro que ele diz ser de solidão. “um muro que, de 

resto, só eles erguiam, embora por razões diferentes de então (...) A terra 

parecia deserta”.168   

  Sentia-se esquecido por Deus durante esses cinco anos que vivera no 

Brasil, aqueles seres que ele abraçava não eram os mesmos que povoavam a 

sua memória, faltava a cada um deles cinco anos. Contudo há um novo 

renascer religioso, na páscoa, diz ter caído em um misticismo agudo e que 
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mesmo tendo negado a Cristo várias vezes, jamais o traíra. Esse renascer, 

todavia, o leva a algumas constatações que justificam a sua saída do seminário 

que é associação da vida religiosa com uma vida dupla, em que a fartura 

financeira e a vida sexual dos padres são questionadas.  

 

 

 A bruma moral da meninice ia-se também dissipando. Descobria, surpreendido, 
que havia em mim uma ânsia de pureza de que até ali nem sequer suspeitara. 
Fora ela, afinal, que me afastara do seminário, e não era outra a razão do ardor 
religioso de agora. 
_Por causa do resto? 
_Em parte.... 
_Ora, valha-te Deus! Cuidas então que aquela vida os faz mudar?...Continuam 
homens na mesma. Olha o Padre Capão! Só de uma amiga tem sete filhos...(...) 
_Isto é uma pouca vergonha! _protestei.169 

 

 

  Em Coimbra, prepara-se para a faculdade, e considera ter sido o 

período de clausura a devorar manuais, benéfico, pois “limpara” a negrura da 

pele do sol e também o sotaque do Brasil. No entanto, tem recordações do 

Brasil e disse estar excessivamente apegado à moral de Agarez, que o tornou 

incapaz de perdoar um colega de escola pelo roubo que ele agora julga ser 

“garotice”, comportamento juvenil, irrequieto e subversivo, símbolo de um país 

fabuloso tanto que metade de Portugal, queria ter vivido o que ele viveu. 

 A faculdade de medicina, a incerteza da escolha, a decisão de manter o 

passo que ia dar, a amizade com Alvarenga, o primeiro livro de versos que 

julgava ser uma pobre coletânea, cujo maior incentivador fora o próprio 

Alvarenga o qual curiosamente não compreendia o novo tempo, a colaboração 

na Vanguarda, revista literária do grupo modernista, movimento que julga 

inovador o deixa extremamente feliz. 

 
 
O mundo da cultura verdadeira dáva-me os primeiros sinais. 

Fora já convidado pelo dr. Marinho para colaborar na Vanguarda, a 
revista literária do grupo modernista, e abraçara com entusiasmo o 
movimento renovador. Agarrado às novelas carlistas de Pio Borja, o 
Alvarenga não podia compreender o novo tempo romanesco de 
Proust e de Gide, e menos ainda a sensualidade ambígua que 
documentavam em cada página. 170 
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 Inserido em uma lista de recrutamento e possuía um espírito subversivo. 

Só se livrou das acusações de falta de respeito a um superior, porque era de 

Agarez e o tenente de Donelo. “Civil por temperamento, saíra daquela dura 

aprendizagem de regulamentos e obediência também paisano por convicção. 

Sabia agora de ciência certa que nunca me sentiria cidadão livre dentro dum 

uniforme, perfilado diante de ninguém”.171 

 A ditadura chega à universidade com suas punições e privações de 

liberdade e a Vanguarda tornou-se um refúgio, na qual a inquietação 

encontrava esperança. As diferenças pessoais e as ambições, não impediam 

que os sonhos tivessem horizontes, “podia um ou outro querer uma candeia, 

juntos queríamos o sol”.172 Era uma luta constante contra a tradição, não que 

negassem a grandeza do passado, mas queriam dar-lhe continuidade e 

renovo, queriam um Portugal universal.  

 Só uma coisa o vencia, o instinto. Todos intelectualizados da cabeça 

aos pés, como ele mesmo diz, tinham nas virtudes os defeitos, no amor 

platônico, no desporte teóricos e principalmente metafísicos no convívio.173 

Justamente essa abstração é que o cansava e a arte não conseguia diminuir-

lhe os impulsos. 

 Alice, o mistério do amor. Obstetrícia, o mistério do nascimento. 

Vanguarda fim do entusiasmo. Enrijecimento de carácter. Praticamente isolado 

só achava alívio na arte. Diz não acreditar mais em Deus, mas acredita na 

poesia, é o desligamento religioso: “e, quando me dei conta, recitava orações a 

que não ligava sentido, ou a que saboreava a beleza profanamente. Do 

rescaldo desse incêndio de ilusões e desilusões, restavam aquelas brasas 

acesas que queimavam as mãos”.174 Torna-se médico e o pai manda rezar 

uma missa, começam suas grandes reflexões sobre o mistério da morte e da 

vida, às quais constantemente estaria exposto através de sua profissão. 
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Meu Pai, contudo, mandou rezar uma missa de acções de graças na 
Senhora do Amparo, e a capela encheu-se. Quando lhe disse que não 
assistia, mostrou-se tão ofendido, que perdi a coragem de teimar. 
Subi a serra, entrei na ermida, e fiquei a ver o espetáculo com olhos 
tão neutros e objectivos que senti arrepios.175 

  

 

 Em Agarez, novamente as diferenças são postas em foco. Porém agora 

os ricos não o aceitavam, porque nunca deixaria de pertencer a uma casta 

inferior, e os pobres o olhavam com um misto de inveja e admiração e ia se 

convencendo que ali também não era mais o seu lugar. Até o ambiente familiar 

se tornou pouco amistoso, tendo em vista, que os hábitos da família outrora 

aceitos e agora condenados fazia de tal discordância uma ofensa pessoal. Até 

mesmo a autoridade do pai estava sendo questionada, e a família que outrora 

fazia de um tudo para estar agregada, era surpreendida em “conluios” dos 

quais ele era excluído 

 
 

Saíra do círculo apertado em que viviam, e perdera definitivamente o 
lugar privilegiado no seio da tribo. Estava, sem estar. Fiscalizavam-me 
os passos como a uma visita provisória, cautelosamente consentida. 
Não compreendiam sequer que eu pudesse lidar, sem ser por seu 
intermédio, com alguém da terra. Havia ainda a circunstância particular 
de ter tido necessidade de iniciar a carreira encostado a eles. Achavam 
bem, evidentemente, mas tudo se paga neste mundo. Em troca da 
regalia, exigiam submissão, conivência, e até confidências íntimas que 
satisfizessem a curiosidade mórbida que os devorava.176 

 

 

  Os livros continuavam a ser publicados e a crítica a rejeitá-los. O último 

foi um fracasso, e ele já previra isso, antes mesmo da impressão, porém não 

esperava um insucesso assim tão grande. O questionamento feito pelo Pai era 

saber qual a razão que ele tinha para escrever livros que o deixavam na boca 

do povo.  A esse questionamento seguia o dele próprio de que não podia mais 

continuar ali, porque nem como médico sentia que podia dar tudo de si. Da sua 

literatura, o único que colecionava o que ele escrevia e, de certa forma, 

acreditava nele, pois o incentivava a escrever, era o velho livreiro e tipógrafo 

Lara. 
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  A crítica cada vez mais o atacava, e os antigos companheiros de 

Vanguarda culpavam-no pela cisão do grupo, o que os impedia de olharem a 

produção dessa nova fase com bons olhos. Ele os julgava cristalizados na 

verdade deles, fato esse que o obrigara a tomar outro rumo, não somente pela 

estética, mas também pela liberdade. 

  Enquanto a vida profissional como médico ia se tornando calma, o 

namoro se arrastava. Compara a atitude de Alice em relação a ele, como a de 

Penélope a fiar o erro, salientando que no jogo do amor não há vencedores. E 

a vida de poeta era revolta, o que ele não conseguia era viver dentro e fora do 

mundo ao mesmo tempo. Nesse momento de desilusão que começa uma 

viagem pela Europa com dois companheiros. A saída é feita quase às 

escondidas com medo de que Coimbra o prenda no seu visco e, mesmo 

estando certo de que o melhor da viagem ele guardaria na própria retina, revela 

que começou a anotar tudo em um caderno, dando início à escrita de o Diário: 

  

 

Embora soubesse que seria, afinal, na retina que guardaria o melhor 
de que visse, ia anotando num caderno, como fazia diariamente nos 
últimos tempos, todos os acidentes da viagem, às vezes num registo 
lacónico, outras mais desenvolvidamente. Os companheiros 
desconfiados, olhavam-me de soslaio sempre que começava a 
gatafunhar.177 

 

 

 O “Quarto dia da Criação” é o momento em que se depara com a 

ditadura de Franco, a pequena bandeira portuguesa ia à frente do carro a abrir 

caminho por onde passavam. Era o mesmo fascismo que vira em Portugal e 

que tanto o desgostara. Faz reflexões sobre si mesmo em uma eterna 

angústia, relatando episódios de sua prisão e de como a censura teimava em 

proibir seus livros e ele teimava em escrevê-los, sabendo de antemão que 

seriam censurados. Relata os horrores da guerra civil espanhola, a crosta de 

adaptação que se instalou nos viajantes, e a constatação que apesar de tantas 

viagens seu cordão umbilical se apegava ao chão nativo.  
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Atento a todos os ensinamentos da viagem, não me saía do 
pensamento aquela lição terrunha, aprendida quando menos 
esperava. O apego das raízes ao chão nativo! Depois de tantas 
andanças, de tanto sofrimento, de tanto escudo, o cordão umbilical 
continuava ligado à matriz. Tinha, realmente, uma paisagem, um 
meio, um sítio geográfico vital gravado nos cromossomas! O corpo 
podia correr todos os caminhos do mundo, e o espírito voar em todas 
as direcções. Aonde chegassem, denunciariam sempre a marca da 
origem, a singularidade inconfundível, espécie de sabor à terra de 
providência.178 
 
  

  No natal, o Menino Jesus “dele” nasceu em um café chamado Coq D'Or, 

segundo ele, entre uma garrafa de champanhe e um bohémio de fígado bom 

que se oferecera para bebê-la. E Agarez ainda povoa seus pensamentos: 

 

 

E teve ainda Agarez que me acudir, já quando, entre os lençóis 
gelados do Hotel Gambetta. O meu coração se desesperava. Num 
embalo que só eu ouvia, refez as horas perdidas, povoando-as de 
rabanadas, de bolos de bacalhau, de couves tronchas cozidas e de 
calor doméstico. No fim da miragem pantagruélica, as pálpebras 
pesavam-me arrobas.179 

 

 

  Na Itália, vê a aproximação com a situação política da sua terra natal, ali 

também nenhum cidadão era dono de seu próprio corpo e nem da sua alma. A  

lei que imperava era a do silêncio. Reconheceu-se mergulhado em um atraso 

cultural, quando em vão procurou um nome lusíada nos museus, era a 

mediocridade nacional. As cartas do pai contrastavam com o ambiente que 

estava vivenciando ao falar-lhe de porcos e assuntos referentes a Agarez. As 

cartas de Alice que, ao fazerem menção à importância da viagem para ele, 

reativavam mais ainda o desentendimento entre ambos, ela não podia tê-lo por 

inteiro, nem ele poderia entregar-se dividido. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
178  Ibid., p.319 
179  Ibid., p322 
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Porque não poderia o poeta ficar ali, naquela terra de artistas, a polir a 
alma e o entendimento? Porque não renegava ele os companheiros 
analfabetos, a pátria analfabeta, e nascia de novo num sítio do mundo 
onde as próprias raízes mergulhavam em túmulos etruscos? Passiva 
mortificação. A inexorável lei das circunstâncias, a obstinada teimosia 
dos sentimentos, a covarde inércia dos hábitos, podiam mais do que a 
razão.180 

  

 

  No entanto, mesmo achando que os companheiros que estavam 

recebendo lições de civilização iam voltar mais toscos ainda, reconhecia que a 

pátria tinha coisas que julgava mais atrativas do que as terras pelas quais 

passavam. Dizia que na verdade os Portugueses fora de sua pátria vegetavam, 

apenas esperando, como em uma hibernação o sol e o estrume de Portugal e 

se não tivessem tantos a darem cabo da pátria, ela seria muito boa. Embora 

soubesse que se excedia na sua amargura, não conseguia evitar de ver que 

eles representavam uma realidade a qual estava condenado de antemão. 

 
 
 
 Toscos de todas as maneiras, no comportamento e no modo de 
ver e reagir ao que viam, tinha de os suportar quando faziam tristes 
figuras, de os evitar nas grandes horas de emoção, e de os esquecer, 
depois, na ânsia de comunicação que sentia... Diante da mesquinhez 
que punham nos actos, do primarismo que manifestavam no mundo 
do espírito, do impudor com que mentiam, ou dos torcegões 
maquiavélicos que davam à verdade, chegava a perguntar a mim 
mesmo se valeria realmente a pena o esforço de meia-dúzia de 
obstinados que em Portugal gastavam a vida a pregar uma ética, a 
desbastar uma pedra, a escrever uma página, a defender uma idéia. 
181 
 

 

  E dá-se início ao regresso, segundo ele, ao “torrão natal”. Relata os 

encontros com os exilados portugueses em Paris. A constatação de que não 

existe terra melhor do que Portugal, é pobre, provinciano, porém, é o calor do 

ninho que faz falta e, ainda a certa altura, filosofou que as coisas mudam de 

ângulo conforme o olhar. A pátria era boa, o que a estragava eram as pessoas 

que queriam dar cabo dela. 

 

 

                                                 
180  Ibid., p. 345 
181  Ibid., p. 353 
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Comecei então a dizer adeus à cidade, numa súbita ternura, já 
saudosa de tudo o que nela havia de singular e contraditório... Do lado 
da arte pouco recebera. O deslumbramento da Itália durava ainda. 
Nos museus alargara apenas a lição já sabida. Apesar do entusiasmo 
comunicativo do Professor Freire, Rodin convencera-me pouco, e aos 
Escravos acabados do Louvre, preferia os inacabados de Florença, 
eternamente a lutar contra as trevas do uniforme.182 
 
 
 

  No “Quinto dia da Criação” acontece a entrada triunfal em terras 

Portuguesas, relata seu amor pela pátria. Para ele não havia país igual a este, 

contraditoriamente diz que ou ardiam de patriotismo ou envergonhavam-se da 

condição da pátria, que ele chama de singela. É nessa pátria que ele se põe a 

curar e a escrever. Faz reflexões sobre o fazer poético, as dificuldades que se 

impõem de livro para livro e  reflete sobre a Vanguarda:  

 

 

Ficara a saber que é lento e penoso o caminho da arte, e que nele só 
o esforço aturado conta verdadeiramente. O triunfo viria depois, se 
viesse.. apesar de nunca ter sido um literato encartado, não deixara 
também de sacrificar nas aras do exibicionismo e da petulância. O 
espírito irreverente da Vanguarda nem sempre se mantivera nos 
limites da boa-fé. Havia muito cabotinismo nas suas páginas, desde o 
papel de embrulho em que era impressa às mil piruetas do texto. O 
escândalo fazia parte do nosso programa.183 
 
 
  

 Chega à conclusão de que era hora de harmonizar o homem e o poeta, 

pois o tempo lhe ensinara que a página escrita é o melhor espelho que há. 

Nela, ficam registradas as verdades se o artista foi sincero ou as suas mentiras 

se mentiu, e dá continuidade aos registros feitos em O Diário. Faz referências 

ao livro Portugal como sendo um Portugal só dele, curioso, por quem se 

encontra enamorado. 

  A profissão de médico faz com que reflita sobre o que o paciente espera 

desse médico, que ele coloca quase na condição de um deus. Opta por abrir 

um consultório de otorrinolaringologia em Leiria, aumentando a clientela. A 

cada livro terminado, necessitava mostrá-lo ao Alvarenga, ao André e ao 

Gonçalo “os espelhos onde o meu desassossego intelectual continuava a 

                                                 
182 Ibid, p. 393 
183  Ibid., p. 405 
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reflectir mais confiado e contrito”.184 Os amigos com reações precisas, o 

Alvarenga “comprometedor, mas indefectível”, o Gonçalo “mais reflexamente 

nos aplausos ou na reprovação” e, por fim, o André “requintava na finura”.185 

  Agarez se resignava em acompanhar de longe o seu destino. Quanto a 

ele, desistiu de ser compreendido e começou a respeitar mais a 

incompreensão deles. Mais um livro é publicado e é levado à sede da PIDE. A 

prisão e as memórias desse cárcere, no qual enjaulado como uma fera, 

cheirava os próprios odores, ouvia seus próprios rumores, fê-lo decidir pela 

resistência como outros tantos resistiram. 

 

 

 Essa lição, pelo menos, aprendera já: - que havia espíritos 
indomáveis que nenhuma força vergava, e que, no plano dos valores 
humanos, ninguém está sozinho no mundo, por mais isolado que 
pareça. Que sempre uma legião de sombras vem solícita em nosso 
socorro dos confins da memória, nas horas de aflição.186 
 

 

Uma dúvida pairava no ar: como reagiriam em Agarez o pai e a mãe 

quando soubessem da condição em que se encontrava, de estar preso? O pai 

resistiria como sempre o fez e a mãe sucumbiria de dor e de vergonha. 

Contudo esse era o preço a pagar e, portanto, o enfrentaria. Desde a partida 

para o Brasil, cada vez menos os pais influenciavam na sua vida. 

Há um reencontro desse tempo perdido, as constatações que faz acerca 

da vida lhe teimam constantemente em dizer que a aventura nada mais é do 

que uma tarefa solitária e solidária, em um processo de reconciliação com a 

vida. O namoro com Alice acaba definitivamente e ela se casa pouco depois do 

rompimento. Conhece Jeanne. 

   E finalmente, em “O sexto dia da criação”, a narrativa vai seguindo 

rumo ao desfecho, retoma a clínica. Relata o seu casamento com Jeanne. Só 

ela conseguira entender essa dicotomia existente entre o poeta e o homem. 

Ela sabia de antemão, ao fazer parte desse mundo que em qualquer 

circunstância podia ser trocada por um verso. 

 

                                                 
184  Ibid., p. 440 
185  Ibid., p. 440-441 
186  Ibid., p.475 
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(...) Na véspera, contudo, ainda a preveni: 
_Vou tentar ser um marido cumpridor. Mas quero que saibas, 
enquanto é tempo, que em todas as circunstâncias te troco por um 
verso. 
Aceitara nobremente, sem reticências de qualquer ordem, a dura 
cláusula, que, mal ou bem, ressalvava as minhas imunidades de 
poeta, e o Gonçalo e o André testemunharam a breve cerimónia do 
Registo Civil, que não teve outra assitência. 187 

  

 

  Agarez recebeu bem os noivos. Segundo ele, de braços abertos, nesse 

momento que os seus tomam conhecimento do episódio da prisão, mas com 

ele já em liberdade. Há um reencontro do tempo perdido: não julga mais os 

velhos, lança um olhar mais compreensivo sobre tudo e sobre todos, era hora 

de outra compreensão. 

 

Cada vez mais sensível à pulsação natural da vida, observava os 
Velhos cheio de curiosidade e respeito. Passara o tempo em que, 
levianamente, os julgava sem qualquer indulgência, só atento aos 
defeitos que via com vidros de aumento: a tacanhez de espírito, a 
cegueira das paixões, a caturrice rotineira. Esquecido das minhas 
próprias limitações, acusara-os muitas vezes impiedosamente.188 

 

  Não se considera feliz, mas sabe que desde Camões não havia poetas 

felizes, faz reflexões sobre a vida, a doença e sua impotência diante de ambas.  

Não queria escrever para a posteridade, queria para a hora, queria ser um 

homem do seu tempo. 

  A morte da mãe o angustia de tal forma que questiona o ter-se valido a 

tanta gente, só a ela é que não lhe pode ser útil. Percebia algo de incomum de 

insólito, mas era a prova que tudo era insólito e que diante da morte até a 

própria vida o era. Sabia que nunca mais seria o mesmo, depois que a mão 

sinistra da morte atacou a carne da sua carne. 

  A doença continua sendo para ele um enigma que não conseguia 

decifrar. Os sucessivos casos que chegavam, sem que pudesse fazer 

absolutamente mais nada. Sentia-se incapaz diante dela e foi, durante alguns 

casos assim, que recebeu o convite para uma viagem ao Brasil, para participar 

de um Colóquio Internacional de escritores em São Paulo. Depois de muitas 

hesitações acabou aceitando o convite. A PIDE vetou o seu nome, mas a 
                                                 
187  Ibid., p. 532-533 
188  Ibid., p.536-537 
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insistência dos brasileiros conseguiu vencer a proibição da ditadura e foi aí que 

resolveu visitar devidamente o Rio de Janeiro, constatando que “nenhuma 

impressão de outrora se perdera. Cada estímulo apenas trazia à memória 

entorpecida a resposta já dada na primeira hora. O Brasil tatuara-se realmente 

na minha alma como uma tinta indelével. A longa ausência não lhe desbotara 

sequer o brilho original.”189   

  O nascimento da filha é seguido pela morte do pai, o consultório, os 

livros e a solidão a cercar-lhe a alma. Traz o sentimento de que tudo muda, os 

tempos mudam, só a arte permanece e que a aventura da vida nada mais é do 

que uma tarefa solitária e solidária, em um processo de reconciliação com a 

própria vida, o seu “tempo estava realmente cumprido.”190 

  Nesse primeiro nível de leitura, A criação do mundo foi tratada de uma 

maneira geral, fazendo com que as semelhanças com a realidade, reforcem a 

leitura do texto como sendo autobiográfico. Há destaque para elementos 

memorialísticos, associados com a escrita de si, estabelecendo as relações do 

eu como fiel representação de história pessoal. Esse mesmo eu vai revelar as 

contradições próprias do ser humano, as dúvidas em relação as suas crenças, 

os desgostos provocados pela sua incapacidade de mudar o destino do ser 

humano, fadado aos ditames do corpo atingido pela doença. 

  Os questionamentos e dúvidas anteriores à escolha da profissão, que 

evitariam um posterior arrependimento. O fato de ter a alma dividida entre o ser 

poeta e o ser médico, e a incapacidade que sente em atender às expectativas 

da família, dos seus pacientes e as suas próprias fizeram dele um ser 

incompreendido. 

  Observa-se, em vários momentos, a referência à crítica que não o 

compreende e na qual ele não acredita, fazendo, dessa forma, duras 

observações sobre a obra publicada. Esse ambiente de hostilidades deve-se, 

também, à forte pressão exercida pelos membros da revista Vanguarda, os 

quais segundo o autor, culpam-no pela cisão do grupo. 

  Verifica-se então que há uma mudança de horizonte de expectativas 

dos críticos, que receberam a obra inicialmente. Talvez tenha sido a influência 

realmente da querela, que ocorreu entre os colaboradores da revista, que 
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deixou fortes marcas entre os primeiros leitores da obra ou até mesmo o que 

Eugênio Lisboa declarou sobre a ruptura que era uma inquietação, a qual 

visava respirar outros ares e, conseqüentemente, a reação dos críticos tenha 

sido inicialmente contrária aos novos tempos que surgiam. 

  Contudo, a mudança de horizonte, com o convite para participar do 

Colóquio em São Paulo, foi mais um reforço para a consagração e 

consolidação do escritor no panorama internacional. Marca de forma singular 

essa etapa da recepção. As críticas posteriores a esse evento e mais tarde 

quando recebe o prêmio Camões, continuaram seguindo a linha do elogio a 

sua extensa produção, incluindo aqueles livros que outrora não tinham sido 

bem aceitos. Embora Torga tenha alterado o texto de algumas obras na 

ocasião da sua reedição, houve o que se poderia chamar de efeito cascata, em 

que as opiniões favoráveis e os prêmios concedidos refletiram diretamente na 

recepção de livros outrora rejeitados pelos críticos.  

  Esse fato é analisado por Jauss como sendo o poder de ação exercido 

pela obra literária, a qual transpõe seu período de surgimento, podendo sua 

importância crescer ou diminuir no tempo. Segundo Jameson, algumas obras 

continuam ainda a serem muito lidas, justamente, porque deixam seus traços 

ainda que o “conteúdo histórico se torne obsoleto”.191 

  E por fim, a leitura feita pela maioria das pessoas que analisaram a obra 

de um modo geral, cedem a um denominador comum interpretativo quando 

dizem que Miguel Torga é um poeta muito ligado à sua terra, muito cívico, que 

ama profundamente à liberdade e reconhece a sua inserção entre os grandes 

nomes da literatura universal, mesmo tratando de assuntos tão arraigados a 

sua origem.  

Observa-se a partir desse primeiro nível de leitura, segundo Jameson, 

um texto nunca se confronta de maneira imediata para o leitor, e que a 

interpretação é um ato alegórico que possibilita a reescritura de um 

determinado texto por meio de um código interpretativo específico.  

O crítico sugere um modelo interpretativo com o objetivo de demonstrar 

as limitações dos outros códigos, tais como o estruturalista, o semiótico, dentre 

outros e aproveita para mostrar suas contribuições por meio das lacunas 
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observadas. Esse modelo considera a história, possibilitando a reescritura dos 

modelos de análise os quais pelas estratégias de contenção, “oferecem a 

ilusão de que suas leituras são de alguma forma, completas e auto-

suficientes”192. 
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CAPÍTULO IV 

EM BUSCA DO PARAÍSO PERDIDO   

 

 

Paris, 11 de Janeiro de 1938 – (...) Se me 
obrigassem a pagar aqui outro imposto que não 
fosse este dum cartão de livre trânsito por tantos 
dias – morria. Se tivesse que ser nestes Campos 
Elíseos qualquer coisa que me secasse a 
lembrança da minha avenida da Liberdade de 
Lisboa – morria. Se tivesse de escrever aqui um 
poema sem o jeito da língua que mamei – morria.  
Paris, capital do mundo! 
Dos franceses, e é preciso que eles já estejam um 
tudo-nada desenraizados como eu. 
A capital do mundo de meu Pai é S. Martinho de 
Anta. (Miguel Torga) 
 

 
  

Embora se tenha visto que a maioria das leituras feitas da obra de Torga 

foi direcionada para a visão de que ela tem uma conotação fortemente telúrica 

e que mostram, a referência que o autor faz ao seu pedaço de chão como 

sendo “seu Portugal”, a necessidade de ir ao “torrão natal”, as suas 

lembranças da infância, a presença da solidão e o fato de ter feito de suas 

memórias um hino de amor a Portugal, percebe-se a necessidade de uma 

leitura mais atenta para que os elementos que tenham passado 

desapercebidos em uma leitura mais superficial, sejam evidenciados, nesse 

momento.  

O segundo nível de leitura leva em consideração algumas questões que 

foram observadas em estudos críticos193 que se destacaram na análise da 

obra Torguiana, dentre eles, o de David Mourão-Ferreira, Teresa Rita Lopes 

que representaram um avanço na maneira de analisar, de salientar certas 

desconfianças em relação ao que é manifesto e, principalmente, o de Clara 

Crabbé Rocha que, ao enfatizar o espaço autobiográfico em Torga, aprofunda 

o tema, investigando questões referentes aos estudos intimistas. 

                                                 
193  Embora os estudos críticos de David Mourão-Ferreira, Teresa Rita Lopes e Clara Crabbé 

Rocha tenham sido comentados no Capítulo II, optou-se em salientar certos pontos que 
dizem respeito à inovação e ao avanço que estas leituras foram para a fortuna crítica da 
obra de Miguel Torga. 
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 A leitura superficial deixa escapar questões que se situam nos silêncios 

do texto, entre as quais destacam-se a narcisística, ou seja, do 

questionamento de que quem escreve sobre si é para mostrar-se, dar-se a ver, 

e para dizer aqui estou. A escrita de si, em Torga, resgata a identificação com 

Zeus, muito mais do que com Narciso, no sentido de ser um criador, agente de 

uma criação do mundo. Outra questão que escapa é a relação entre o discurso 

ficcional e o discurso histórico que garantem a impressão de veracidade 

proposta pelo texto, e revelam os questionamentos referentes aos 

desconfortos torguianos em relação à profissão, à identidade e à memória, 

enquanto busca de reminiscências. 

 

 

 

4.1 TORGA: HOMEM DE PALAVRAS 

 

 

“Debruço-me à janela do tempo e fico sem 
saber se actuei bem ou mal na vida.” 194 

 

 

  Teresa Rita Lopes, ao analisar a obra de Torga, como já foi comentado 

no capítulo II, diz que a maneira como Jesus Herrera vê a obra faz com que se 

tenha uma visão óbvia, ou seja, salienta que o crítico cai num erro inculcado 

por outras leituras que reforçam, em Torga, uma “maneira de ser portuguesa”. 

Sugere a existência de outra maneira de análise através do qual seja possível 

perceber elementos que tenham escapado ao outro crítico que se prendeu à 

superficialidade. 

  A proposta do estudo não é a análise exclusiva de A criação do mundo, 

ela vê a presença forte da Bíblia na obra, porém admite que não vai dar as 

devidas razões dessa influência: 
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A Bíblia fornece frequentemente a Torga motivos de inspiração. Mas 
quase só o antigo testamento. Não vamos aqui aventurar razões. Mas 
não estará isso em relação com uma procura das origens, a que o 
Antigo Testamento o conduzirá mais directamente que o outro? Os 
volumes até hoje publicados de A criação do mundo são introduzidos 
pelo versículo de Génesis.195 

   

 

  O estudo de Lopes deixa claro que a forma é um campo que, por opção 

não quer trabalhar, mas aprofundando o olhar no “não dito”, nas entrelinhas, 

percebe um fio condutor que merece ser olhado com mais vagar. Ao 

mencionar em seu trabalho “os volumes que foram publicados” de A criação do 

mundo, mostra que a autora desconhece ainda o desfecho da narrativa. Mas 

percebe a linha tênue entre a história e a ficção, quando diz que a obra é 

“aparentemente” autobiográfica e que se intitula “significativamente” A criação 

do mundo, tendo sua divisão em “dias”. 

  O livro compõe-se de uma compilação de artigos que, quando foram 

escritos, o sexto dia da criação ainda não tinha sido publicado. Dessa forma, 

Lopes opta por uma sedução voluntária e mais segura, ao dizer que não ia 

aventurar razões da influência do velho testamento, mas que talvez fosse a 

busca das origens. Opta, então, pelo suposto “erro” ao ficar com a leitura mais 

óbvia, a superficial, da qual disse ter sido vítima Herrera. 

 

 

Tomou pois o Senhor Deus ao homem, e pô-lo no paraíso das 

delícias... E dir-se-ia que o homem, imitando o Criador, repetindo-lhe 

os gestos primordiais, se pôs a organizar o mundo à sua volta...Assim 

me parece explicar-se que o autor tenha intitulado esta obra 

autobiográfica A criação do mundo, e a tenha dividido em “seis dias”. 
196 

 

 

David Mourão-Ferreira, que também representa um avanço em termos 

de análise da obra, tem em seu trabalho Tópicos recuperados, publicado em 

                                                 
195  LOPES, Teresa Rita. Miguel Torga, ofícios a um “Deus de Terra”.  Ao que parece este livro 

é a reunião de vários artigos que foram publicados ao longo da carreira da estudiosa tendo 
em vista que se refere em 1993, data da publicação desse livro, como “os volumes até 
agora publicados”, sendo que o Sexto dia da criação foi publicado em 1984. 

196  Ibid., p. 36 



 

  

90 

1978, uma idéia limitada do percurso narrativo que a obra teve. A criação do 

mundo, não é o foco principal de análise. Como a maioria dos críticos, desse 

período, volta-se para as outras narrativas, o atrativo talvez seja que elas 

tinham o que se poderia chamar de começo, meio e fim, e, A criação do 

mundo, ainda se encontrava em aberto. 

Mesmo assim, Mourão-Ferreira inova, ao dizer que se afastaria de 

certas análises que apontavam a leitura para uma direção em comum, até 

mesmo a do próprio autor, demonstrando aqui não somente um desejo de 

abertura do texto literário para outras interpretações, como também uma 

desconfiança de que o próprio autor pode, em determinados momentos, 

desviar a atenção dos leitores. As inovações que poderiam dar essa abertura 

são dificultadas pela publicação, ainda inacabada, dos dias da criação.  

O próprio Mourão-Ferreira reforça a idéia de que, até o momento, o 

estudo mais completo é o de Clara Crabbé Rocha197, e, aí surge a dupla 

sedução de David Mourão, tanto pelo texto torguiano, quanto pela fala 

“autorizada” de Rocha que, mesmo tendo as impossibilidades interpretativas 

dos outros críticos, o fato de ser filha do autor lhe garantia uma impressão 

maior de verdade e de autoridade no que dizia. 

Clara Rocha, em seu estudo, foi a que mais avançou e a que mais 

ousou, indo além do conteúdo manifesto. Faz um estudo consistente sobre o 

espaço autobiográfico em Torga, admitindo a possibilidade de que um texto 

intimista possa ser mesclado de ficção e história e de que há uma 

possibilidade do estilo interferir tanto no conteúdo da narrativa quanto na sua 

aceitação pelo leitor.  

 

Quantas vezes o acabamento estilístico não torna suspeito, aos olhos 
do leitor e do crítico, o conteúdo da narrativa! Assim, toda a 
autobiografia é uma auto-interpretação, em que o estilo, ao mesmo 
tempo que denuncia a intenção de reconstituir o passado segundo um 
projecto presente, indica a relação do escritor com o seu próprio 
passado. 198 

 

 

                                                 
197  ROCHA, 1977. Op. Cit.  
198  Ibid., p. 55 
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  Embora tenha reservado um capítulo para tratar do discurso teórico e do 

discurso literário, quando se propõe a fazer a análise dos dias da criação, não 

deixa isso muito claro em relação ao texto analisado e assume a posição de 

que ele é autobiográfico, sem grandes questionamentos. Talvez isso ocorra 

pela aproximação que há entre a autora e o poeta ou ainda pelo fascínio em 

relação ao texto literário que, sem tirar o mérito teórico do estudo, fez dele “um 

elogio ao homem de letras”. 

  Mesmo se tratando de biografias e biógrafos, Maria Helena Werneck em 

seu livro O Homem encadernado, Machado de Assis na escrita das 

biografias199, salienta que o elogio é uma espécie de moeda que a humanidade 

usa para pagar uma dívida com o homem de letras e, no caso de Clara Rocha, 

além da admiração pela obra que declara sentir, diz que a escolha desse autor 

tem outra razão que é a “pouquíssima literatura crítica existente”, omitindo o 

fato de que também sente uma admiração pelo autor, enquanto pai. 

 

 

Quanto a escolha da autobiografia de Miguel Torga, ela deveu-se quer 
ao prazer pessoal que o texto nos proporcionou – o qual tornou 
apaixonante o trabalho crítico e contrabalançou intimamente o tom de 
neutral objectividade que se procurou dar à superfície destas páginas 
-, quer ao desejo de tentar a “reabilitação”, no seio da produção 
literária de Torga, da obra narrativa autobiográfica que, apesar do seu 
interesse, tem sido votada a um relativo esquecimento, como o prova 
a (pouquíssima) bibliografia crítica torguiana existente.200 
 
 
 
 

  Werneck afirma, que “ao lado das cerimônias nas academias, das peças 

de teatro em louvor de feitos gloriosos do grande homem, das exposições e 

edições comemorativas, a literatura da paternidade, ou biografia do pai, 

consagra o filho escritor”201, fazendo de Rocha, como declara Mourão-Ferreira, 

a primeira a fazer, até então, um estudo sério e completo sobre a obra. 

 Rocha ainda admite, sobre a escrita intimista, que o ato autobiográfico 

tem origem numa inversão da função especular, ou seja, uma espécie de 

espelho voltado para si próprio. Por isso, reforça a idéia de que no fundo de 

                                                 
199  WERNECK, Maria Helena. O homem encadernado, Machado de Assis na escrita das 

biografias. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1996. 
200  ROCHA, 1977. Op. Cit., p.11 
201  Ibid., p38 
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cada autobiógrafo, há um pouco de Narciso, abrindo assim, uma série de 

possibilidades interpretativas. 

 

 

O acto autobiográfico tem origem numa inversão da função especular 
que caracteriza toda a literatura de testemunho. Em vez de orientar o 
espelho em direcção aos outros, o autor volta-o para si mesmo, 
observa a sua existência passada e presente. 
Deste modo a narração autobiográfica pode ser concebida como a 
variante literária do mito de Narciso e a representação do amor-próprio 
encarnado no narrador/personagem. Este último constitui o centro em 
volta do qual gravitam todas as outras personagens, o que provoca 
um desequilíbrio radical na balança dos actantes. Assim, da opção 
autobiográfica resulta geralmente uma importante conseqüência: a 
narrativa apresenta, na maioria dos casos, um protagonista contínuo e 
uma série de figuras secundárias votadas à descontinuidade. 202 

 
 

Como também já citado no capítulo II, o estudo de Rocha aventa a 

possibilidade de um sexto e sétimo dias203, que chama de “recriação crítica”, e 

assume conscientemente o risco de antecipar a crítica ao texto literário. Após 

todos esses dias de criação, supõe que haja um dia de descanso em que ou o 

criador sozinho descansa ou a personagem (criatura) também desfruta desse 

repouso. 

 

Se até agora tentámos elaborar a nossa “recriação” crítica a partir 
dum texto escrito pré-existente – observando a regra geral da 
actividade crítica, que equaciona a análise literária relativamente à 
obra estética em termos de ulterioridade - , seja-nos lícito, nas 
páginas do presente capítulo, romper as cadeias que prendem o leitor 
crítico a normas de obectividade e rigor científico, para ensaiar uma 
“criação” sobre a parte ainda por escrever da autobiografia 
torguiana.204 

 
 

O que liga as três leituras, além do fato de nenhum deles ao escrever o 

estudo ter conhecimento do sexto dia da criação, publicado posteriormente em 

1984, é que rompida essa barreira da superficialidade, vê-se neles uma 

abordagem mais aprofundada que, dentro da proposta de estudo de cada um, 

consegue ultrapassar o conteúdo manifesto. Os três olham, com certa 
                                                 
202 Ibid., p. 72 
203 Aqui, optou-se em utilizar para a obra o título dado pela edição da Nova Fronteira, ou seja, A 

criação do mundo, que engloba todos os seis dias, os demais autores utilizaram em seus 
estudos versões em que os dias foram publicados em separado por isso a utilização dos 
nomes em itálico. 

204  Ibid., p. 221 
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desconfiança, para aquilo que está dito, ou como está dito. Claro que, no caso 

de Lopes, há o reconhecimento de que a forma é importante, mas ela opta 

pela sedução; Mourão-Ferreira afirma que ter distanciamento, pois observa um 

fio condutor direcionando as leituras, mas se rende à opinião de Rocha. 

E nessa última, nota-se que há uma cumplicidade ainda maior, tendo 

em vista que seu nascimento teria lugar no sexto dia o que a torna mais do que 

uma opinião “autorizada”, uma personagem e testemunha do seu próprio 

objeto de estudo. Se não teve acesso aos manuscritos do sexto dia, deixa 

entrever em vários momentos de seu estudo que tem conhecimento, ainda que 

não oficial, do que ocorreu. Talvez pelo conhecimento de que haveria um sexto 

dia em curso ou por vivenciá-lo, ao dizer que: “a idade de ferro corresponde ao 

Quarto e Quinto Dias da Criação do mundo, e “naturalmente” também ao Sexto 

ainda não publicado”. 205  

Dessa forma, Mourão, Rocha e Lopes são os que mais se aproximam 

do objetivo dessa tese de que alguns elementos que são analisados em partes 

e finalizam as leituras dos mais variados críticos, juntamente com as 

estratégias de contenção e sem desconsiderar a forma, devem ser tomados 

como um conjunto que abre o texto para outros caminhos interpretativos.  

Uma leitura então mais atenta que se denominou de segundo nível pode 

partir da análise que Rocha faz, ao citar Genette206, de que em cada 

autobiógrafo há um Narciso. Segundo o mito, ele “insensato, julga que o objeto 

da sua paixão é um objeto real; e não passa de uma simples representação 

dele próprio. Admira-se, e fica preso à imagem. Inclinado sobre a fonte admira 

seus olhos, brilhantes como dois astros (...)”207 Para a autora, o ato 

autobiográfico pauta-se em uma inversão do espelho que, ao invés de ser 

dirigido aos outros, é voltado para si próprio. Nesse reflexo, há a visão de seu 

passado e de seu presente. Rocha considera que a escrita autobiográfica pode 

ser uma variante do mito, contudo é consciente de que o espelho ao mesmo 

tempo em que reflete um outro, reflete a si próprio.   

Isso, segundo a autora, ocorre porque quem escreve um texto de cunho 

intimista, sendo ele memórias ou autobiografias, não pode ser anônimo, pois 

                                                 
205  ROCHA, Clara, 1977. Op. Cit., p. 199. Grifo meu 
206  GENETTE, apud Rocha. Ibid, p. 73 
207  MÉNARD, René p 205 
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pretende escrever sobre sua vida, ter a garantia que será identificado. Para 

ela, é impossível que um texto intimista e a atração pelo anônimo coexistam 

em uma mesma pessoa.  

 

O caso do autor anónimo, por sua vez, é excluído por definição. O 
autor duma autobiografia não pode ser anónimo: ao escrever a 
história da sua vida sem mencionar o seu nome, como pode ele 
assegurar-se de que o leitor é capaz de o identificar? É impossível 
que a vocação autobiográfica e a paixão do anonimato coexistam no 
mesmo ser: o narcisismo, o desejo de glória e de eternidade, a 
necessidade de absolvição, o auto-retrato como exemplo para os 
outros homens são factores que impõem a identificação nominal do 
autor autobiográfico.208 

 

 

Contudo, Rocha, ao citar os pactos autobiográficos estabelecidos por 

Lejeune209, verifica que há contratos pré-estabelecidos, que garantem essa 

identificação. Em Torga, vê-se que há a presença do pacto zero, conforme dito 

anteriormente, mesmo sendo menos comum na literatura, esse pacto garante 

ao escritor o reconhecimento, principalmente se seus leitores não são seus 

contemporâneos.  

No prefácio à edição francesa de A criação do mundo, Torga tece 

comentários tanto em relação à maneira como o texto foi escrito, justificando 

que talvez o leitor desista dele pela sua “macicez”, quanto em relação à sua 

profundidade, reforçando a idéia de que, mesmo escrito “temerariamente na 

mocidade”, coube ao tempo dar-lhe remate. 

 
 

A Criação do Mundo 
 

Prefácio à Tradução Francesa 
 

 Querido Leitor: 
 
 Vais ler de uma assentada, se a macicez do texto te não 
desanimar a curiosidade, os seis dias desta Criação do Mundo, que 
foram aparecendo nas montras separadamente, à medida que iam 
decorrendo. Livro temerariamente concebido na mocidade, 
imprevisível na trama e no rumo, só o tempo lhe podia dar corpo e 
remate, traçando-lhe o enredo e marcando-lhe a duração. O que 
acabou por acontecer, já que os fados, condoídos da cegueira do 
projecto, não quiseram calar, antes de ser levado a cabo, a voz do 
autor. 

                                                 
208  ROCHA, 1996. Op. Cit., p69 
209  LEJEUNE apud ROCHA, 1977. Op. Cit., p68 
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 Todos nós criamos o mundo à nossa medida. O mundo longo 
dos longevos e curto dos que partem prematuramente. O mundo 
simples dos simples e o complexo dos complicados. Criamo-lo na 
consciência, dando a cada acidente, facto ou comportamento a 
significação intelectual ou afectiva que a nossa mente ou a nossa 
sensibilidade consentem. E o certo é que há tantos mundos como 
criaturas. Luminosos uns, brumosos outros, e todos singulares. O 
meu tinha de ser como é, uma torrente de emoções, volições, paixões 
e intelecções a correr desde a infância à velhice no chão duro de uma 
realidade proteica, convulsionada por guerras, catástrofes, tiranias, e 
abominações, e também rica de mil potencialidades, que ficará na 
História como paradigma do mais infausto, e nefasto que a 
humanidade conheceu, a par do mais promissor. Mundo de 
contrastes, lírico e atormentado, de ascenções e quedas, onde a 
esperança, apesar de sucessivamente desiludida, deu sempre um ar 
da sua graça, e que não trocaria por nenhum outro, se tivesse de 
escolher. Plasmado finalmente em prosa – crónica, romance, 
memorial, testamento -, tu dirás, depois da última página voltada, se 
valeu a pena ser visitado. Por mim, fiz o que pude. Homem de 
palavras, testemunhei com elas a imagem demorada de uma tenaz, 
paciente e dolorosa construção reflexiva feita com o material candente 
da própria vida. 

Coimbra, Julho de 1984. 
 

Miguel Torga 
210 

 

 

 O texto vai revelando os motivos de tal projeto e a distância entre o 

autor e o leitor vai se diluindo aos poucos. A partir do segundo parágrafo, há 

nele um misto de justificativa e de busca de uma intimidade e uma 

cumplicidade maior com quem ele intitula de Querido.  Nesse momento, é 

assumida a primeira pessoa que se justifica por algo que o leitor vá ou não 

encontrar, dependendo das suas expectativas e assina seu pseudônimo, 

“Miguel Torga”, que facilmente é comprovada a ligação com o nome real, 

associando os fatos narrados com a vida do autor. 

 Estabelece-se então, a partir do proposto por Clara Rocha, que há sim 

um reflexo em que o autor de A criação do mundo se vê. Todavia, esse reflexo 

parece ser mais uma busca pelo auto-conhecimento do que uma auto-

contemplação, fazendo dessa imagem uma nova, talhada pelo tempo e pela 

experiência. Para a autora, há em toda escrita autobiográfica um duplo desvio, 

ou seja, “desvio temporal e de identidade” em que o narrador não apenas 

conta o que aconteceu em sua vida, mas também o processo pelo qual passou 

até se transformar em quem ele é.  

                                                 
210 Mesmo sendo o prefácio à edição francesa ele é utilizado na edição da nova fronteira 
utilizada como referência nessa tese. 
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Contudo, em Torga, verifica-se que, em decorrência dessa situação 

especular, há um desassossego que não permite que ele seja de todo quem 

realmente ele é, no momento, desvinculado, há muito de suas raízes.  

 Essa relação se estabelece, também, quando o autor declara que “todos 

nós criamos o mundo à nossa medida”. Este mundo, segundo Torga, tem 

várias facetas é longo, para uns, curto, para outros e ao mesmo tempo simples 

e complexo. A idéia que se tem a partir da leitura do paratexto é que a escrita 

de si pode ser também como um tormento associado à condenação de Sísifo e 

que Rocha associa ao eterno “recomeço do dizer”211, no sentido de que o 

rastro que as palavras deixam atrás do escritor podem ser um sinal de sua 

vida, mas não a configuram efetivamente, já que se trata de um mundo criado, 

o que poderia passar desapercebido em uma leitura mais superficial do texto. 

A distância de Agarez torna-se fundamental, para que determinados 

desconfortos se intensifiquem, tais como os questionamentos em relação a sua 

identidade, e à posição que ocupa socialmente. Tem-se aqui, o que Rocha 

define como sendo a variante literária do mito de Narciso. Para ela, há na auto-

contemplação, uma busca pelo centro para que haja um equilíbrio. Contudo, 

vê-se nessa auto-contemplação uma forma de auto-conhecimento e, por meio 

dessa função especular, um deslocamento de lugar, em que ocorre a definição 

de si mesmo a partir do outro, ou nesse caso, no que vê no outro. É o que fica 

claro no momento em que se encontra com o tio:  

 

“quem havia de dizer! Muito moreno e duro de ouvido, de olhos 
pretos e meio dente de oiro a reluzir-lhe na boca, nem em ares dava 
meu Pai, loiro e rosado como um querubim. Só na altura. Nisso, 
puxava à geração. Agora no resto... Mas pronto: era meu tio.”212 

  

 

Porém, de um lado, se o que ele vê reforça a sua identidade enquanto 

europeu, por outro revela o estado de pobreza que se encontrava: 

 

 Apenas nos largou, fiquei logo esclarecido: vinha pior que um 
selvagem. Não sabia falar, não sabia andar, não sabia nada. E fui 
imediatamente levado a uma casa que vendia roupa feita, por-que o 
terno que trazia estava bem lá na parvónia. Atrás de um biombo, 
despi o fato de surrobeco das Pintas, e vesti outro de caqui. A seguir, 

                                                 
211  ROCHA, 1977. Op. Cit., p. 26 
212  Ibid., p. 88 
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numa chapelaria, troquei o chapéu, que também não prestava. Nem 
me reconhecia, no preparo em que fiquei. 
- Agora sempre está mais apresentável... (...).213 

 

 

  Após os primeiros contatos com a nova terra, revela que acordou para 

onde estava a sua felicidade: “a avaliar pelo que via, o Brasil, o Brasil que me 

ia enriquecer como a toda a gente, era uma casa enorme suspensa numa 

lomba por meia dúzia de esteios de madeira.” 214   

  A calma aparente da chegada em nada representaria a vida que levaria, 

por conta dos insultos da tia e que acabaram por ensinar-lhe as obrigações do 

dia-a-dia. Toma consciência das rivalidades entre os brasileiros e portugueses, 

e, quando um colega de escola que havia apanhado dele com a “gramática 

expositiva”, atira-lhe insultos sobre as desgraças do Brasil, que eram duas a 

formiga e o italiano e depois passaram a ser três com os portugueses. Disso, 

ele diz que “não fazia mal que espumasse peçonha nativista.”215 

 Percebe-se aqui, uma atualização do “dito dos três pés” detectado por 

Antonio Candido, em seu estudo intitulado De cortiço a cortiço216, e mesmo 

resguardando a distância temporal existente, ainda continuava bem presente 

no imaginário do brasileiro branco e livre que fazia do insulto ao português, 

uma forma de auto-afirmação da sua superioridade. Para Candido:  

 

 Essa gente era cônscia de ser branca, brasileira e livre, três 
categorias bem relativas, que por isso mesmo precisavam ser 
afirmadas com ênfase, para abafar as dúvidas num país onde as 
posições eram tão recentes quanto a própria nacionalidade, onde a 
brancura era o que ainda é (uma convenção escorada na cooptação 
do “homens bons”), onde a liberdade era uma forma disfarçada de 
dependência. 
 Daí a grosseria agressiva da formulação, feita para não deixar 
dúvidas: eu, brasileiro nato, livre, branco, não posso me confundir 
com homem de trabalho bruto, que é escravo e de outra cor; e odeio 
o português, que trabalha como ele e acaba mais rico e mais 
importante do que eu, sendo além disso mais branco. 217 

 
 

                                                 
213  Loc. Cit. 
214  Ibid., p. 92 
215  Cf. ibid.,p. 152 
216 Cf. CANDIDO, 2004, p.109. Segundo Candido, esse dito inicialmente aplicado ao escravo 
dizia “para o escravo são necessários três p.p.p., a saber, pau, pão e pano.” E no final do 
século XIX, circulava uma variante igualmente cruel que dizia: “para português, negro e burro, 
três pês: pão para comer, pano para vestir, pau para trabalhar.” 
217  Ibid., p. 113. 
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Com o anúncio de retorno à Pátria, constata que suas inquietações não 

cabem mais ali, e que vivera nesse país o tempo possível da ilusão. 

 
 
Foi um alívio quando recebi carta de meu tio a anunciar a partida. 
Pouco ou nada me prendia mais àquela pequena cidade cheia de sol, 
com os seus cedros velhos no jardim público, o seu Ginásio de dois 
andares, e o seu engenho de café na rua Afonso Pena. Vivera nela o 
tempo possível da ilusão. O espaço que ia do desespero cego à 
esperança lúcida. A minha inquietação já não cabia ali. 218 

 
 

 Na chegada, percebe o auxílio que recebeu de sua memória no período 

em que esteve fora, ao constatar que a ausência cobriu tudo de “uma saudade 

dourada” sem, contudo, alterar em nada a realidade: as más condições 

higiênicas que vê nos aldeões e a busca desenfreada da terra revelavam a 

miséria em que tinha sido criado e isso fazia com que não se reconhecesse 

mais como um deles. No entanto, ainda era barro daquele barro e declara-se 

“roído de humilhação”, configurando a condição especular proposta por Rocha.  

Todavia, essa humilhação já havia se revelado no Porto, antes mesmo 

de ir ao Brasil, tendo em vista que a vergonha que tinha de ser um criado lhe 

corroía a alma e fazia com que se rebelasse, constantemente, desobedecendo 

às ordens que lhe eram dadas, lendo, sem autorização, os livros dos meninos 

que moravam na casa em que servia. A desobediência então, pode ser vista 

como uma forma de resistência e, ao invadir o mundo literário, vê um meio de 

fugir da realidade, que teima em se manter. 

 Com a volta do Brasil, sente que não só tinha se distanciado de seu 

povo e de sua região como também de sua mãe. Nessa época, os livros se 

fizeram mais presentes em sua vida, já que um período de clausura se fez 

mister, para “limpar a negrura do sol tropical e o sotaque brasileiro”, e com eles 

os obstáculos maiores que o separavam da mãe.  

A partir do estabelecimento de alguns elementos que destacam as 

diferenças entre os portugueses de “torna-viagem” e os que permaneceram, 

elas podem ser lidas, também, como indo além do tom de pele e do sotaque. É 

também a diferença entre a América, colonizada, e a perspectiva de um novo 

mundo, uma nova vida e a Europa como colonizadora.  

                                                 
218  Ibd., p.154 
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A exposição ao sol, através do trabalho, pode fornecer riquezas de um 

lado, mas de outro aproxima quem se “amorenou” muito mais dos escravos do 

que da tradição européia. A diferença é que, nesse momento, ele sente-se 

estrangeiro em seu próprio país. Essa distância, estabelecida entre ele e os 

seus, apenas ficou mais contundente com o Brasil, porque ela sempre existiu, 

ainda que de forma velada. A memória é usada então para estabelecer e 

também reforçar tanto a identidade quanto esses laços, ainda que irreais. 

 
 
 
As cartas tinham mentido. Nelas, durante os cinco anos 

passados, a frescura do rosto de minha Mãe, o brilho inteligente dos 
seus olhos, e, sobretudo, a espiritualidade que irradiava, 
permaneciam imutáveis. De meu Pai, então, nem um indício sequer 
de velhice e cansaço. E ambos estavam mudados! Quem eu via e 
apertava nos braços eram seres diferentes dos que moravam na 
lembrança. Faltavam cinco anos a cada um. E, como não conseguia 
preencher essa lacuna do tempo, claudicava nas efusões219. 

 

Um pouco antes de retornar a sua cidade, próximo a sua formatura, o 

sentimento de rejeição e solidão lhe corroe a alma. Os dois homens que 

convivem dentro dele lutam constantemente, de um lado, o homem pragmático 

e de outro o poeta. 

 

 

Inquieto e dorido, punha-me a defender no paraíso que era de 
ambos o isolamento de cada um. E vinha a resposta: um dilúvio de 
lágrimas silenciosas. Pranto amargo de quem sabia que não há 
solidão onde caiba a esperança. Nas horas de maior desânimo, 
descria da própria sinceridade do meu afecto, incapaz de lhe 
compreender as contradições. Nesses momentos, cega de 
desespero, queria matar-se, cometer loucuras. E isso, longe de 
abrandar, endurecia o braço do carrasco. Simples, a sua natureza 
pedia simplicidade. E dois homens opostos viviam dentro de mim. O 
campônio de Agarez, a caminho da formatura, pragmático, 
acautelado, instintivamente necessitado de prolongar a espécie; e o 
poeta, sedento de absoluto, inconformado com a precariedade das 
coisas terrenas, insocial e rebelde. Igualmente poderosas, as duas 
forças exigiam igual aceitação.220 

 

 

No retorno a sua cidade natal, a sua terra, já como profissional, é 

recebido pelos pais, com grande pompa.  A felicidade deles destoa com o que 

                                                 
219  Ibid., p. 171 
220   Ibid., p 218 
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ele sente, a ciência contra a crendice, a religião contra os olhos neutros e 

objetivos, dando continuidade aos questionamentos religiosos que surgiram 

ainda na infância e que, nesse momento, deixam-no descrente de Deus, mas 

crente na arte.  

 

Meu Pai, contudo, mandou rezar uma missa de acção de 
graças na Senhora do Amparo, e a capela encheu-se. Quando lhe 
disse que não assistia, mostrou-me tão ofendido, que perdi a coragem 
de teimar. (...) A quem é que eles haviam de agradecer o milagre de 
terem um filho que já não compreendiam?221 

 

Porém essa mesma recepção ele não teve de Agarez, os ricos não o 

aceitavam, porque ele era de outra casta, os pobres o olhavam com um misto 

de inveja e admiração e até a própria família que após a pompa inicial, o 

deixava de fora de vários momentos do convívio, pelo fato de ele não aceitar, 

hábitos que eram aceitos outrora. Em decorrência disso, em vários momentos, 

questiona a autoridade do pai. A reflexão que faz dessa sensação incômoda é 

de que ao sair do círculo em que vivia perdera o lugar entre eles, nem ele mais 

se reconhecia: 

 

Saíra do círculo apertado em que viviam, e perdera o lugar 
privilegiado no seio da tribo. Estava sem estar. Fiscalizavam-me os 
passos como a uma visita provisória, cautelosamente consentida. Não 
compreendiam sequer que eu pudesse lidar, sem ser por seu 
intermédio, com alguém da terra. Havia ainda a circunstância 
particular de ter tido necessidade de iniciar carreira encostado a eles. 
Achavam bem, evidentemente, mas tudo se paga neste mundo. Em 
troca da regalia, exigiam submissão, conivência, e até confidências 
íntimas que satisfizessem a curiosidade mórbida que os devorava.222 

  

 

E amor que batera finalmente à porta com Alice, segundo ele, “depois 

de mil negaças e simulacros” e que o fazia aguardar “alvoroçado” cada 

encontro, não consegue acalmar nem o homem, nem o poeta. Após o 

encantamento inicial, o que permanece é essa “incapacidade de paz 

permanente.” Essa falta de paz resulta do fato de que Alice não consegue 

compreender nem o homem, nem o poeta. Porém, enquanto o homem deixa-

                                                 
221  Ibid., p.232 
222  Ibid., p.239 
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se levar por um namoro que se “arrasta”, o poeta se consome ao vê-la diante 

de um poema, lendo-o com superficialidade: 

 

O namoro arrastava-se numa monotonia doméstica. Há muito que 
sabíamos ambos que nunca nos poderíamos entender. Mas nenhum 
de nós dava um passo para cortar o mal pela raiz. Alice, 
principalmente. Penélope a fiar a estriga do erro, sem compreender 
que essa fidelidade o transformava num pesadelo, esquecia-se de 
que o amor é um jogo em que se perde sempre. Todo o enigma está 
na maneira como cada qual reage à derrota (...). Metia aflição vê-la 
diante dum poema a lê-lo por fora, aplicadamente. Essa incapacidade 
de descer às funduras da alma humana. 223 

 

 

Junta-se a isso, a não aceitação por parte da crítica e a acusação pela 

cisão da Vanguarda. Mesmo dizendo em outros momentos que não acreditava 

nos críticos, declara que não esperava que o fracasso fosse tão grande e sem 

acreditar no livro passou a defendê-lo cegamente. Sobre o sentimento de 

rejeição diz: 

 
 
 
O último livro que publicara fora um fracasso. Pressentira isso 

antes da impressão, na íntima certeza de que o melhor caminho seria 
metê-lo na gaveta, e deixar que amadurecesse. Faltava-lhe oficina. 
Era apenas o esqueleto dum corpo imaginado. Mas precisava de me 
liberar dele, de o tirar do pensamento, e passar à frente. Não 
esperava, contudo, um insucesso tão clamoroso. A crítica descobrira-
lhe todos os defeitos. Virtudes, nenhumas. Diante de tal radicalismo 
judicativo, perdi a cabeça. O orgulho ferido sobrepôs-se aos ditames 
da razão. Sem acreditar na obra, passei a defendê-la cegamente, 
como um bicho defende a cria, aleijada que seja. 224  

 

 

Mesmo conturbada, a relação com os críticos, ainda agradecia aos 

deuses a ligação que teve com a Vanguarda. Dizia que eles estavam 

cristalizados nas suas verdades e não conseguiam compreender que a 

aventura é própria do ser humano, e que, muitas vezes, o preço a ser pago era 

a destruição. O que levou ao abandono do grupo foram razões estéticas e de 

liberdade. Ao que acrescenta: “e, em vez de olharem com simpatia o que ia 

                                                 
223  Ibid., p. 240 
224 Ibid., p.242 
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publicando na minha nova direcção, insistiam no aspecto pessoal e 

desagradável das nossas relações.” 225 

O desconforto do médico e do poeta segue paralelamente, e reforça a 

idéia de que o abandono da revista foi motivado pela inquietação social de 

ambos. Enquanto médico, diz ao escutar gemidos e prescrever morfinas, que 

tudo era mais precário que o Padre, pois este pelo menos podia prometer a 

vida eterna depois da morte. 

 

 

 Cumprida a obrigação profissional, a devoção criadora. 
Arrumava o bisturi e pegava na caneta. E tinha a impressão de que 
continuava a abrir no papel os mesmo fleimões de há pouco. As 
páginas sangravam como feridas rasgadas, e os poemas pareciam 
uivos. Avaliava bem a nenhuma simpatia que esperava tais cruezas. 
Se pudesse limar certas arestas, adoçar certos travores, doirar certas 
negruras, outra aceitação sorriria aos meus livros. Mas seria roubar-
lhes a autenticidade. E continuava. Testemunha de horrores, não 
podia entoar loas ao inefável. A violência estava na própria vida. 226 

  

 

Movido pela desilusão, aceita a proposta feita por Alvarenga de viajar 

com dois negociantes. A princípio, a idéia teve resistência, não lhe atraía viajar 

com dois homens de negócios desconhecidos por duas ou três semanas, 

porém andava tão infeliz, amargurado e triste que aceitou. Partiram em um 

“Dezembro pardo, ao romper do dia”: 

 

 Ficasse Agarez a sugar as suas courelas, Alice a sublimar o 
seu amor, Portugal a gemer os seus fados. Iria ver terras onde o 
passado se justificava orgulhosamente e o futuro se forjava 
heroicamente. Isolados neste calcanhar da Europa, apenas chegava 
até nós o eco adoçado dos gritos proféticos e das explosões 
libertárias. (...) Com medo que Coimbra acordasse e me prendesse 
no seu visco, saí do quarto na ponta do pés. E, já dentro do carro, 
ainda fechei a porta sem ruído. Quem não seria prudente numa hora 
tão decisiva? 227 

 

 

                                                 
225 Ibid., p. 253 
226 Ibid., p.257 
227 Ibid., p. 290 
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 O relato ocupa todo o “quarto dia”. A explicação ao leitor de como foi a 

saída de Portugal e como seria feito o registro da mesma, se dá no “terceiro 

dia”:  

 

Embora soubesse que seria, afinal, na retina que guardaria o melhor 
do que visse, ia anotando num caderno, como o fazia diariamente nos 
últimos tempos, todos os acidentes da viagem, às vezes, num registro 
lacônico, outras mais desenvolvidamente. Os companheiros, 
desconfiados, olhavam-me de soslaio sempre que começava a 
gatafunhar. 228 

 

 

 A viagem tem o que Thaïs Velloso C. Pimentel229 considera como um 

sentido de purgação. De acordo com a autora, as viagens para os antigos 

eram sentidas como sofrimento ou penitência. Na modernidade, porém, 

diferenciam-se tanto pela sua motivação, quanto pelo resultado que provocam 

no viajante. Mesmo assim, elas guardam um pouco da idéia da purgação, não 

no sentido antigo de ameaça, que eram vistas não como atos voluntários, mas, 

no sentido moderno em que o desenraizamento ou a libertação são vistas 

como aspectos positivos. Ao citar Ianni diz: 

  

Na medida em que viaja, o viajante se densenraíza, solta, liberta. 
Pode lançar-se pelos caminhos e pela imaginação, atravessar 
fronteiras e dissolver barreiras, inventar diferenças e imaginar 
similaridades. A sua imaginação voa longe, defronta-se com o 
desconhecido, que pode ser exótico, surpreendente, maravilhoso, ou 
insólito, absurdo, terrificante. Tanto se perde como se encontra, ao 
mesmo tempo que se reafirma e modifica. No curso da viagem há 
sempre alguma transfiguração, de tal modo que aquele que parte não 
é nunca o mesmo que regressa. 230 

 

 Ao chegar à Espanha é recepcionado por um cartaz que, segundo ele, 

era de glorificação a Franco. A saudação de “arriba Franco” encontrou em seu 

íntimo um protesto contra a atitude do motorista, a quem acusa de se fazer de 

romano, em referência explícita ao dito popular “em Roma, faça como os 

romanos”. 

                                                 
228 Ibid., p 291 
229 PIMENTEL, Thaïs V. C. De viagens e de narrativas: Viajantes Brasileiros no Além-Mar 
(1913-1957). São Paulo, tese doutorado, 1998. p 21. 
230 Ibid., p. 22 
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 As marcas da guerra estavam por toda parte “todos víamos, alanceados, 

que, mais terrível que a guerra, eram os escombros dela”. 231  Sua meditação e 

inspiração, constantemente quebradas pelos companheiros, que “incapazes de 

qualquer aprofundamento compreensivo, saltitavam de assunto em assunto, 

numa verve desenfreada...”232 

 Ao se deparar com outras paisagens, outra língua e, 

conseqüentemente, com outra cultura, o narrador constata que, também em 

Portugal, existia o mesmo fascismo militarista e que, quanto ao temperamento, 

eram todos peninsulares capazes do pior.  

 E mesmo em terras distantes o espírito fazia-se presente em Agarez. 

Mesmo depois de tanto estudo, tantas andanças, tanto sofrimento, continuava 

ligado à matriz. 

 

 
Atento a todos os ensinamentos da viagem, não me saía do 
pensamento aquela lição terrunha, aprendida quando menos 
esperava. O apego das raízes ao chão nativo! Depois de tantas 
andanças, de tanto sofrimento, de tanto estudo, o cordão umbilical 
continuava ligado à matriz. Tinha, realmente, uma paisagem, um 
meio, um sítio geográfico vital gravado nos cromossomas!233 

 

 Nesse sentido, percebe-se o desconforto do narrador, que outrora 

motivou a viagem. Ele permanece, após estabelecida uma distância do que ele 

mais tarde chamará de “torrão natal”. Dessa forma, entende-se com Pimentel, 

ao citar Ianni, que as viagens não configuram apenas deslocamentos no 

sentido de saída e de chegada, elas também se destinam a ultrapassar e 

recriar fronteiras, demarcando semelhanças, diferenças e trazendo à tona 

reflexões sobre o próprio “eu-viajante”. 

 

 

Toda viagem destina-se a ultrapassar fronteiras, tanto dissolvendo-as 
como recriando-as. Ao mesmo tempo que demarca diferenças, 
singularidades, demarca semelhanças, continuidades, ressonâncias. 
Tanto singulariza como universaliza...Sob vários aspectos, a viagem 
desvenda alteridades, recria identidades e descortina pluralidades.234 

 

                                                 
231 TORGA, 1999. op.cit. p 313 
232 Ibid., p 316 
233 Ibid., p 319 
234 PIMENTEL, op cit. p28 



 

  

105 

 

 Ao sair da Espanha segue rumo à França e à Itália, observa que 

diferentemente dos homens a natureza não estabelece fronteiras, “alheios a 

fronteiras, sem descontinuidade, o azul do céu e o azul do mar reflectiam-se, 

puríssimos, um no outro”.235 

  As cartas de Agarez e de Alice também se faziam presentes como a 

ignorar as fronteiras estabelecidas pelo próprio narrador. A constatação em 

relação à Alice é de que ela era incapaz de aceitá-lo inteiro e ele de se 

entregar dividido.  

 Em Roma, lamentava-se a pressa que atropelava belezas, verdades, ao 

que acrescenta, marcando mais uma vez essa dualidade: 

 

O banho lustral ia continuar, mas quantas maravilhas a pressa 
atropelava, quanta beleza a incompreensão não via, quanta verdade a 
incultura não penetrava! Porque não poderia o poeta ficar ali, naquela 
terra de artistas, a polir a alma e o entendimento? Porque não 
renegava ele os companheiros analfabetos, a pátria analfabeta e 
nascia de novo num sítio do mundo onde as próprias raízes 
mergulhavam em túmulos etruscos?236 
 
 

 
  E em Veneza, declara-se mais desiludido ainda do que quando veio. Diz 

ter uma Veneza na cabeça que não podia ajustar à Veneza que tinha diante 

dele, ao que conclui: 

 

 Mais desiludido ainda do que vinha, fechei-me num mutismo 
carrancudo, a passear em Veneza antes de chegar lá. Nela, mesmo 
obscuro e passageiro, alinharia na larga fila de eleitos que ali tinham 
vindo criar, amar, ou simplesmente espairecer o tédio dum mundo 
que os não entendiam. O meu nome não ficaria gravado no mármore 
de nenhum palácio, nem o gondoleiro o juntaria à lista que a sua 
memória servia a cada visitante: Byron, Shelley, Browning, Rilke, d’ 
Annunzio... Mas nem por isso deixaria de pertencer à falange, com as 
minhas queixas, as minhas paixões e os meus versos. E se as 
queixas e as paixões, por limitadas ao plano da pequenez do dono e à 
escala do país e dos comparsas a que se prendiam, pouco ou nada 
importavam, os versos, esses, mereciam tanto respeito como os dos 
outros, só pelo facto de o serem autenticamente.237 

 

 

                                                 
235 TORGA, op. Cit p 325 
236 Ibid., p345 
237 Ibid., p348 
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A autenticidade é uma busca constante, tanto na literatura quanto na 

vida e de certa forma vai justificar o encantamento proporcionado pelo berço 

da cultura. A visita que faz a lugares que considera de “peregrinação 

obrigatória”, e a emoção que sentia diante de certas obras de arte, reforçam a 

constatação que fizera anteriormente de que não havia nenhum português 

dentre os grandes, mas, mesmo sem saber qual é o seu lugar, considerava-se 

um poeta, porque a sua arte era autêntica. 

O que contrastava com os lugares que via e os séculos de cultura que 

ora se mostravam a sua frente eram os companheiros de viagem, a devorar os 

alimentos “com fome lusitana”. Chega à triste constatação, aos moldes de Eça, 

que as explosões de desespero que faziam com que jogasse sarcasmos neles, 

vinham da impossibilidade de, em certos momentos, evitar que os visse como 

símbolos da pátria, e de uma realidade que o condenava, reforçando a 

condição especular proposta, anteriormente, por Rocha: 

 
 
 
Toscos de todas as maneiras, no comportamento e no modo de ver e 
reagir ao que viam, tinha de os suportar quando faziam tristes figuras, 
de os evitar nas grandes horas de emoção, e de os esquecer, depois, 
na ânsia de comunicação que sentia. E, paradoxalmente, acabavam 
por ser a meu lado cilícios vivos de uma solidão irremediável. Diante 
da mesquinhez que punham nos actos, do primarismo que 
manisfestavam no mundo do espírito, do impudor com que mentiam, 
ou dos trocegões maquiavélicos que davam à verdade, chegava a 
perguntar a mim mesmo se valeria realmente a pena o esforço de 
meia-dúzia de obstinados que em Portugal gastavam a vida a pregar 
uma ética, a desbastar uma pedra, a escrever uma página, a defender 
uma idéia. Insensíveis, os concidadãos continuariam a ouvir os 
apóstolos com ouvidos de mercador, ou a olhar as obras de arte de 
olhos obstinadamente fechados. De que serviria àqueles dois homens 
toda a grande lição de verdade, de beleza, de perfeição, que há um 
mês não cessavam de receber? Regressavam com a crosta de 
sobreiros que traziam, incapazes do mais pequeno estremecimento 
emotivo, da mais tênue sombra de inquietação espiritual, do mais 
inconseqüente pensamento livre.238 

 
 
 
 E finalmente, a chegada ao “torrão natal”, se dá no “quinto dia da 

criação”. Os dois companheiros a cobrir de bênçãos o país “não havia país 

igual no mundo”. Numa náusea íntima diz viver um sentimento paradoxal em 

que ora ardiam em um “patriotismo descabelado”, ora envergonhavam-se da 

                                                 
238  Ibid., p 353 
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sua condição. Refletindo a incapacidade de paz que diz ter, tanto o homem 

quanto o poeta. 

 Sendo assim, observa-se que a leitura da A criação do mundo sob o 

viés do desassossego é imprescindível para uma compreensão mais 

aprofundada da narrativa e serve, como nos propõe Jameson, de preparação 

para algo mais amplo. 

 Verifica-se então que “o quarto dia” é um divisor de águas, para que 

sejam apresentados tanto o “quinto” quanto o “sexto dia”, e que o 

desassossego de outrora, servirá para uma abertura interpretativa que só se 

efetivará quando for ultrapassado o conteúdo manifesto, avançando para o que 

esta tese propõe, ou seja, um terceiro nível de leitura no qual são detectados 

os mascaramentos do texto ou as estratégias de contenção. 
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CAPÍTULO V 

O PARAÍSO REENCONTRADO 

 

 

“Mais do que páginas de meditação, são 
gritos de alma irreprimíveis dum mortal que 
torceu e não quebrou, que, sem poder, pôde 
até à exaustão.”239 

 

 
 
 
 No terceiro e último nível de leitura, as estratégias de contenção 

presentes no texto, tentam resolver os conflitos detectados no primeiro e no 

segundo níveis.  Verifica-se que, com a recuperação das leituras de A criação 

do mundo, há uma linha interpretativa que analisa a obra por meio de temas 

comuns, tais como: um livro memorialístico em que as reminiscências do autor 

ressaltam o caráter telúrico, o amor à liberdade e a sua origem, dentre outros. 

E há outra linha, que desconfiando do que foi dito, procura não aprisionar o 

texto, mas acaba, por várias razões, optando pelo lugar comum. 

“O quarto dia”, então, passa a ser um divisor de águas, e, a partir dele, o 

desassossego que até esse momento é bem contundente, sofre um 

abrandamento, que impede que a leitura de “o quinto e sexto dia” seja feita no 

segundo nível.  A explicação dessa mudança se dá, segundo Terry Eagleton, 

porque as obras literárias não são frutos de inspiração misteriosa, elas são 

formas de ver o mundo, e, compreendê-las, vai além de estudar os fatos 

sociológicos que nelas aparecem: 

 

É, por conseguinte, mais do que interpretar o seu simbolismo, estudar 
a sua história literária e adicionar notas de rodapé sobre factos 
sociológicos que nelas entram. É antes de mais, compreender as 
relações indirectas e complexas entre essas obras e o mundo 
ideológico que habitam – relações que não surgem apenas em 
“temas” e “preocupações”, mas no estilo, ritmo, imagens, qualidade e 
na forma.240 

 

                                                 
239 TORGA, Miguel. 1995, op. Cit. p. 1786. 
240 EAGLETON, Terry, 1978.Op. cit. p19 
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5.1 E A VIDA SEGUE SEU RUMO... 
 
 

 “Vai-se esgotando a taça do festim” 241 
 

 

A grande questão presente é em relação à forma, nada convencional, 

escolhida por Torga para narrar as suas memórias: o texto Bíblico serve como 

desvio do olhar quando se inicia a leitura da narrativa. Na teoria criacionista, a 

Bíblia, adotada pelo cristianismo como fonte explicativa, relata que o mundo foi 

criado em seis dias, e inclui a criação do homem nesse período, dizendo que, 

após ter sido formado do barro, no sexto dia, recebeu o fôlego da vida nas 

suas narinas.  

Torga utiliza a mesma estrutura, conta sua vida exatamente em seis 

dias, não tudo de uma única vez, mas dia-a-dia. Nesse mundo o homem já 

está criado, assumindo a condição não somente de criador, mas também de 

criatura. Este fato é, de uma maneira geral, abordado por Jameson quando 

trata dos textos bíblicos. Para o autor, o Velho Testamento é um texto no qual 

pode-se encontrar sinais da mensagem profética, que se cumprirá com o Novo 

Testamento. O texto possui um nível alegórico que o abriria para algo mais 

amplo.242 Dessa maneira, em Torga, teríamos no episódio da criação um 

anunciador e preparador dos tempos vindouros. 

A escrita de si, da maneira como é estabelecida em A criação do 

mundo, é além de um ato narcisístico, no sentido de auto-conhecimento, 

também, a identificação com outra figura mitológica: Zeus. Dessa forma, a 

relação com a Bíblia se dá pelo fato de o mundo ser criado em seis dias, mas 

além de criador ele se revolta, aí é que a aproximação com Zeus se efetiva, 

tendo em vista que, após se rebelar, este se relaciona com a memória, 

perpetuando-se.  

Júpiter ou Zeus, embora seja chamado de “o pai dos deuses e dos 

homens” teve um começo, após ter se rebelado contra Saturno. Dividiu os 

domínios paternos com os irmãos. Da sua união com Mnemósine (Memória) 

nasceram as musas. É a representação do poder criador e preservador. 

                                                 
241 TORGA, 1999. Op. Cit. p.441 
242 JAMESON, Fredric. 1992. op. Cit. p 26 
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 Segundo Schüler, essa união constitui um ato revolucionário, pois sem a 

memória ele não era nada e não seria nada, estaria mais próximo das pedras 

do que dos homens, sempre idêntico, sem planos.  

 

 

O casamento fere o poder absoluto. Zeus contamina-se com a 
instabilidade das construções mentais, que incessantemente 
dissolvem o que edificaram. A memória propõe-lhe um passado 
inseguro, de múltiplas versões, como se constata nas epopéias, nas 
odes, nas tragédias, nos textos em prosa. Já que a Memória atualiza 
possíveis, a nenhuma versão cabe o privilégio de definitiva. Versão 
verdadeira? Todas e nenhuma. Móvel como o homem é a substância 
que flui no leito do acontecer. 243 

 
 

   
 Essa propriedade de conservar, humanizar e restituir informações que 

caracteriza a memória dá a ela, segundo Ecléia Bosi 244, a compreensão do 

que acontece agora por meio do que aconteceu outrora, culminando na 

reaparição do feito e do ido. Com isso estabelece o que a autora chama de 

uma relação entre a memória, a temporalidade e a identidade, em que o “eu” 

de agora vai ser explicado, por meio das mudanças sofridas ao longo da sua 

existência. 

Wander Melo Miranda no capítulo que intitula “o texto da memória”, 

afirma que a mesma atua como uma espécie de arquivo, dando ao sujeito uma 

consciência, ainda que falsa, de plenitude. Para ele: 

 

Nesse caso, ao atuar como eco, arquivo, duplo do eu, a memória 
impõe ao sujeito que lembra a consciência (falsa) da sua plenitude e 
autonomia, condenando-o a refazer o tecido da sua história sempre 
com os mesmos fios de um único e imutável trançado o qual, por não 
conter os fios que o Outro tece, é irremediavelmente alienante.245 
 

 

 Segundo o crítico, o texto procura imitar a memória, ou seja, “a escrita 

procura perfazer, então, caminho semelhante ao da memória – página meio 

branca, impressa em sulcos negros. O resultado são as idas-e-vindas, 

                                                 
243 SCHÜLER, D. A fragmentação da memória. In.: Literatura e Memória cultural. 2º Congresso 
ABRALIC, Anais, Belo horizonte, 1991,p. 418 
244 RAMOS, Tania R. Oliveira. Memórias uma oportunidade poética. Rio de Janeiro, tese 
doutorado, 1990, p. 15 
245 MIRANDA, Wander M. 1992. op. Cit. p.120 
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interrupções e retomadas da matéria narrada.246 Ao que Rocha considera 

como sendo “o eterno recomeço do dizer”.247 E que em Torga funciona como 

um mascaramento e uma traição das expectativas de leitura, o que faz com 

que as repetições sejam lidas, não como questões com as quais o autor não 

consegue lidar, mas como situações que ele pretende reforçar, como por 

exemplo, o amor à terra natal. 

Embora o próprio autor tenha dúvidas em relação ao tipo de texto que 

produziu, uma crônica, um romance, um memorial ou um testamento, o teor do 

texto é recheado de reminiscências, que têm ligação com a vida real. Ao 

confrontar objetividade com imaginação, a idéia proposta no prefácio em 

relação à construção de vários mundos concretiza-se ao dizer que no mundo 

dele foi feito uma tenaz, paciente e dolorosa construção reflexiva, tendo como 

material a própria vida.  

 

Mundo de contrastes, lírico e atormentado, de ascenções [sic] e 
quedas, onde a esperança, apesar de sucessivamente desiludida, deu 
sempre um ar da sua graça, e que não trocaria por nenhum outro, se 
tivesse de escolher. Plasmado finalmente em prosa – crônica, 
romance, memorial, testamento -, tu dirás, depois da última página 
voltada, se valeu a pena ser visitado. Por mim, fiz o que pude. 
Homem de palavras, testemunhei com elas a imagem demorada de 
uma tenaz, paciente e dolorosa construção reflexiva feita com o 
material candente da própria vida.248 

 

 

E essa construção reflexiva encontra no texto memorialístico, que é o 

conteúdo da forma, um campo apropriado para que a imaginação “imponha 

seus direitos”: 

 

Cansada de tanta objectividade, a imaginação ia impondo os seus 
direitos. E quase sem eu dar conta, quando fui a ver, ao lado desse 
livro aplicadamente descoberto, tinha outro ludicamente inventado, 
onde uma fauna estranha se movia a cumprir com romanesca 
naturalidade as leis da vida e da morte.249  
 

 

                                                 
246 Ibid, p 121 
247 ROCHA, 1977. Op. Cit., p. 26 
248 ROCHA, 1996. Op. Cit., p.12 
249 TORGA, 1996. Op. Cit., p.535 



 

  

112 

O estabelecimento do gênero memorialístico serve como estratégia de 

contenção, para que o leitor tenha uma maior ilusão de verdade. Mesmo dando 

pistas de que o relato tenha algo de fantasioso ou impreciso, como o da 

primeira experiência tida em relação à morte a qual denominou de “a primeira 

noite da minha vida”. Conta que assim como o professor Botelho, a vida, 

também, dava-lhe lições cotidianas e uma delas foi a encomendação que 

avivava essa primeira noite. De resto, diz que é uma reminiscência imprecisa. 

Vários eventos ocorridos, naquela época, tornam contraditória a certeza da 

noite da morte do avô: “uma reminiscência imprecisa, a que nunca consegui 

dar mais claridade. Noite nítida na memória, a morte de meu avô.”250  

Contudo, se durante a narrativa ele dá pistas quanto à nitidez de suas 

lembranças, o texto memorialístico permite que se recorra sempre que 

necessário à vida do autor, por meio das informações fornecidas pela 

narrativa. O que encontra eco em Lejeune, quando admite a possibilidade de 

uma autobiografia literária em que o texto oscila entre a verdade histórica e a 

ficção. Sabe-se que Torga foi colaborador em várias revistas, dentre elas a 

Revista Presença, e que foi ainda responsabilizado pela cisão do grupo. Assim, 

encontra-se na narrativa a explicação do momento em que o “mundo cultural” 

começou a dar sinais. Isso aconteceu em relação ao convite que recebeu para 

fazer parte do grupo de colaboradores da revista, que na narrativa é chamada 

pelo nome fictício de Vanguarda: 

 

O mundo da cultura verdadeira dava-me os primeiros sinais. Fora já 
convidado pelo dr. Marinho para colaborar na Vanguarda, a revista 
modernista, e abraçara com entusiasmo o movimento renovador. 
Agarrado às novelas carlistas de Pio Baroja, o Alvarenga não podia 
compreender o novo tempo romanesco de Proust e de Gide, e menos 
ainda a sensualidade ambígua que documentavam em cada 
página.251 

 

 

Se a literatura intimista permite a ambigüidade em que o real e o 

imaginário coexistem paralelamente, o próprio escritor não conseguia realizar a 

façanha de estar ao mesmo tempo dentro e fora do mundo. Ao referir-se a 

outro médico, com quem costumava compartilhar os casos mais difíceis, 

                                                 
250 TORGA, 1996. op.cit. p. 23 
251 Ibid. p.207 
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declara: “mas um dia verifiquei que, por detrás daquela aparência vulgar, se 

ocultava um poeta que realizava diariamente o milagre de que eu próprio não 

era capaz: viver ao mesmo tempo dentro do mundo e fora dele”252. Porém, 

para que esse conflito interno seja percebido, é necessário que, a partir da 

desconfiança do que está escrito, possa-se fixar o olhar no não-dito e perceber 

algo além do teor memorialístico. 

Como então entender essa transformação do homem desassossegado 

que domina a primeira parte da narrativa numa figura “aparentemente” mais 

abrandada da segunda parte? A resposta talvez esteja na maneira como o livro 

foi concebido e nos períodos de vivência que eles abrangem. Sendo assim, 

estruturalmente falando, a narrativa organiza-se da seguinte maneira: no 

“primeiro dia” é narrada a infância até os doze anos; no “segundo dia”, segue 

dos 13 até os 17 anos; no “terceiro dia” dos 17 aos 30 anos e o quarto dia 

inteiro é dedicado à narração de uma viagem que faz ao exterior durante um 

mês aproximadamente. A partir daí, o “quinto dia” é contado dos 31 aos 33 

anos, configurando uma primeira maturidade e o sexto dia dos 33 até, 

aproximadamente, os 70 anos, caminhando para a segunda maturidade ou a 

velhice, levando-se em conta a data da publicação que foi em 1981253. 

Ao dedicar um dia inteiro a uma viagem que durou em torno de um mês, 

percebe-se que ela tem um papel decisivo na seqüência dos fatos narrados e 

que, a partir dela, a narrativa toma outro rumo, inaugurando, assim, a segunda 

parte da escritura.  

A viagem, além de servir para ver novas paisagens e/ou novas culturas, 

vai proporcionar que o leitor acompanhe não somente o percurso feito pelo 

autor, desde a saída de Portugal, seu deslumbramento pelo berço cultural, 

mas também o percurso realizado para dentro de si próprio. Mesmo sabendo 

que o essencial ele traria na retina, diz fazer anotações em um caderno. 

 

 

 

                                                 
252 Ibid. p.278 
253 Sobre “O sexto dia da criação do mundo”, Torga registra em seu Diário XIII que se despede 

do livro como o pai se despegava das leiras. E para isso usava a frase: “Seja louvado Nosso 
Senhor Jesus Cristo. 
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Embora soubesse que seria, afina, na retina que guardaria o melhor 
do que visse, ia anotando num caderno, como o fazia diariamente nos 
últimos tempos, todos os acidentes da viagem, às vezes num registo 
lacônico, outras mais desenvolvidamente. Os companheiros, 
desconfiados, olhavam-me de soslaio sempre que começava a 
gatafunhar.254 

 

 

A inserção de um diário de viagem dentro do texto memorialístico leva a 

pensar com Sandra Nitrini255 quando, em seu texto “Viagens reais, viagens 

literárias”, faz considerações sobre o gênero. Segundo Nitrini, o gênero tem 

uma longa história desde o século XVI tido como o século das descobertas. 

Contudo ao longo desse tempo, ele vem se transformando, fazendo com que o 

narrador, dessa aventura, afaste-se gradativamente do relato puro e simples, 

de um universo desconhecido e siga em direção ao relato do que se passou 

intimamente.  

Sendo assim, a autora salienta que o desenvolvimento da narrativa que 

ocorria paralelamente à historiografia, passa então a se vincular mais ao diário 

íntimo e ao romance, culminando em impressões e evocações por meio de 

uma experiência individual. O diário de viagem de Torga traz, mesmo sem 

marcação de datas, essa reflexão proposta por Nitrini. 

Mesmo tendo Portugal cada vez mais distante, ainda assim, diz estar 

muito ligado à matriz. Contudo, permanece atento a todos os ensinamentos da 

viagem. Para ele, os ciganos é que eram felizes, sem ter pouso certo, pois só 

se guiavam por uma norma: viver. 

 

Atento a todos os ensinamentos da viagem, não me saía do 
pensamento aquela lição terrunha, aprendida quando menos 
esperava. O apego das raízes ao chão nativo! (...) felizes os ciganos 
que, em sentido inverso, caminhavam na estrada larga! Sem pátria e 
sem pouso certo, errantes no espaço e no tempo, indiferentes a 
valores éticos, sociais, e políticos, só uma norma os guiava: viver. 
 

 

 O lamento de não se sentir livre, mesmo estabelecida a distância 

temporal, é reforçado pelo fato de que, estando tão distante de sua pátria, ele 

se confronta o tempo todo com o atraso cultural a que Portugal se encontra na 

                                                 
254 Ibid. p. 291 
255 NITRINI, Sandra. “Viagens reais, viagens literárias”. In: Literatura e sociedade. N. 3, 1998, p. 
51-61.  



 

  

115 

figura dos companheiros. O que se agrava, ainda mais, com a necessidade de 

ir ao consulado para pegar a correspondência. As cartas de Alice e de seu pai 

e a insistência com que as notícias de Agarez o perseguiam, davam a ele “a 

cruciante consciência da penúria da pátria”.256   

Sempre que podia, saía escondido dos companheiros e percorria os 

roteiros estabelecidos no dia anterior e diante de “Moisés de Miguel Ângelo”, 

declara que nunca uma criação humana o abalara tão fundo: “era um 

assombro de mortal diante do imortal”257. Porém o êxtase é dado pela fé que 

tem na arte e não pela fé religiosa, porque essa, ele questiona 

constantemente: 

 

Mas enquanto não pudesse fazer a apreensão inteira da riqueza 
entremostrada, embora guardasse na memória agradecida aquela 
revelação inesperada, era ao grande renascentista que por agora 
ficaria a dever o maior assombro que me fora dado sentir no 
mundo.258 

 

 

Esse “assombro” suscita no narrador uma reflexão mais profunda em 

relação à origem, à identidade, e à cultura. Quando deixa Roma, questiona-se 

sobre a pressa com que visita as maravilhas, e o atropelo, que, 

conseqüentemente, deixaria para traz muita beleza. 

 

O banho lustral ia continuar, mas quantas maravilhas a pressa 
atropelava, quanta beleza a incompreensão não via. (...) Por que não 
poderia o poeta ficar ali, naquela terra de artistas, a polir a alma e o 
entendimento? Por que não renegava ele os companheiros 
analfabetos, os pais analfabetos, a pátria analfabeta, e nascia de novo 
num sítio do mundo onde as próprias raízes mergulhavam em 
túmulos etruscos?259 

 

O que fica claro no fragmento acima é que as angústias que sente como 

poeta, fazem com que reflita sobre as condições em que vive. Contudo, 

mesmo não se sentindo, em vários momentos, como parte dessa realidade só 

tem coragem de assumí-la, quando deixa o discurso em primeira pessoa e 

                                                 
256 TORGA, 1996, op. Cit  p. 332 
257 Ibid, p. 342 
258Ibid, p. 343 
259 Ibid, p. 345 
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passa para terceira. Só esse outro “eu” pode falar sobre coisas que ele, 

enquanto narrador-personagem, não consegue lidar. 

Em Veneza, considera-se um obscuro e passageiro que compartilha o 

mesmo momento “dos eleitos” que ali foram criar, amar, etc., diz que seu nome 

não ficaria gravado em nenhum mármore, nem na memória do gondoleiro, mas 

se considera um deles, pelas queixas, paixões e versos.   

Para ele, se as queixas e paixões pouco ou nada importavam, pelo 

menos os versos mereciam respeito pela autenticidade. Só a arte valia a pena, 

só nela ele tinha refúgio e se sentia alegre, sem dor na consciência, o 

verdadeiro oásis do mundo: “só nele o espírito respirava naturalmente o 

inefável, e o corpo encontrava naturalmente a alegria. Um inefável que não 

arrebentava a alma da terra, e uma alegria que não pesava na consciência”.260 

As páginas do diário atestavam o sofrimento da mesma forma que 

registravam as estradas percorridas e diz que sofria pela “ambigüidade do 

literário”, tendo em vista que julgava serem postiças as frases que eram 

reformuladas, pelo arranjo gramatical, seleção dos vocábulos, etc. Porém, se 

sofria com as palavras, a falta delas doía ainda mais no poeta, pois este não 

poderia conviver com a mudez: 

 

Já sem falar nas mil prudências e cautelas da voz interior que as 
ditava – mau grado o consciente esforço de escancaramento das 
portas da intimidade (...). O ângulo escolhido para as começar, o 
arranjo, gramatical que vinha a seguir, a selecção e monda dos 
vocábulos roubavam-lhe toda a verdade. (...) Ah, a linguagem 
absoluta do silêncio! Mas começava aí, precisamente, a crucificação 
do escritor. A paz da mudez era-lhe vedada. Galeriano do verbo, 
servidor da expressão, tinha de sofrer nela o martírio da sua própria 
incomunicabilidade.261 

 
 

                                                 
260 Ibid, p.350 
261 Ibid, p. 359 
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Paris262! Há muito sentia o desejo de conhecê-la, e sentir-se um cidadão 

do mundo. O encontro com alguns portugueses amigos, que estavam exilados 

na França, e com Tavares a quem julgava morto, resulta, segundo ele, em 

uma “síntese desse fluído estimulante: - É o segredo desta terra: a própria 

preguiça, aqui é criadora”263. O amigo o convida a ficar, pois os patrícios que 

moram e que, segundo ele, “vegetam”, renderiam-lhe um bom livro. E em meio 

às reflexões que faz em Paris, recebe uma carta do Pai que ele julga ser um 

capítulo de um romance feito à “enxadão”. 

Nas constatações que faz em Paris, ao observar os conterrâneos, diz 

ser “engraçado ver como as coisas mudam de significação, conforme o ângulo 

de que são olhadas...”264 E que mesmo andando de fronteira em fronteira, 

sabe que só quando voltar é que vai descobrir o significado das coisas que vê.  

A volta a Portugal acontece em “o quinto dia” e a visão do Vale do 

Mondego a reverdecer e o sentimento de ambigüidade em relação à pátria a 

doer-lhe no peito, o leva a concluir que não a aceitava assim singelamente, e 

ora ardia num patriotismo, ora se envergonhava dela. Como acontecera em 

Milão quando foi buscar a correspondência, “cada vez se arraigava mais no 

meu espírito a convicção de que era preciso estar em graça para merecer 

certas pobrezas”.265 

 Porém é aqui que decide ficar: 

 

 Foi nessa pátria, assim discretamente entendida como chão 
sagrado de amor e de prova, que me dispus a continuar, com 
redobrada aplicação, o exercício de curar e o suplício de escrever, 
sem ilusões de qualquer ordem quanto às dificuldades da empresa.266 
 

 

                                                 
262TORGA, 1999. op. Cit., p. 63. Sobre Paris, Torga registra em seu Diário, no dia 11 de Janeiro 
de 1938, que o mundo é uma realidade universal. E, conclui que: ”Sem me obrigassem a pagar 
aqui outro imposto que não fosse este dum cartão de livre trânsito por tantos dias – morria. Se 
tivesse que ser nestes Campos Elíseos qualquer coisa que me secasse a lembrança da minha 
avenida da Liberdade de Lisboa – morria. Se tivesse de escrever aqui um poema sem o jeito da 
língua que mamei – morria. 
Paris, capital do mundo! 
Dos franceses, e é preciso que eles já estejam um tudo-nada desenraizados como eu. 
A Capital do mundo de meu Pai é S. Martinho de Anta. 
263 Ibid, p.361 
264 Ibid, p.375 
265 Ibid, p.402 
266 Ibid, p.404 
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  A decisão de ficar não significa nenhuma espécie de ufanismo. Sabe 

que o caminho da arte é penoso, que essa pátria tem os seus defeitos. A 

ditadura “reduzira a camada alfabeta do país em massa amorfa”, mas nesse 

momento, diz pagar o tributo às fases das revistas tanto à Vanguarda quanto à 

Trajecto, duas fases de crescimento267.  

À decisão de ficar, junta-se à de harmonizar o homem e o poeta e 

reflete sobre o fazer poético, de que o tempo lhe ensinou que o espelho mais 

transparente é a folha escrita e que ninguém consegue expor-se nem se 

conhecer totalmente. Questiona, mais uma vez, a idéia de que em uma 

autobiografia, a história da vida de uma pessoa pode ser permeada pela 

ficção: 

 

 
O tempo acabara por me ensinar que não há melhor espelho que uma 
página escrita. É nela que fica testemunhada para todo sempre a 
verdade irreversível do autor: a sua autenticidade, se foi sincero, e a 
sua falsidade se mentiu. É aí onde os possíveis leitores de hoje e os 
de amanhã o surpreendem e julgam, e ele próprio que se procura 
acaba por encontrar uma imagem à sua semelhança ou uma ficção 
irremediavelmente desfigurada.268 
 
 

A metalinguagem vai ditar o tom do quinto dia, embora tenha decidido 

“abrandar o homem” relata que o “sim e o não” eram duas forças vitais em 

movimento, com as quais ele estava em luta constante, sem ceder ao meio 

termo, pois: “a natureza negara-me o dom da conciliação. Antes mesmo de ler 

o Apocalipse já vomitava os mornos. Sem meio termo no que dizia e fazia, 

extremava todas as situações, triviais que fossem. E semeava ventos.”269 

Se a ele ainda não era possível ler o Apocalipse por estar no quinto dia 

da criação, via o que foi dito anteriormente sobre o velho testamento ser 

anunciatório de uma mensagem profética, que nesse momento completa-se 

com a idéia em suspensão de que quem semeia ventos acaba por colher 

tempestades. Declara a importância que a viagem teve como reveladora, tanto 

da Europa, quanto da pátria. Sobre o Diário, diz que tentou traduzir, o mais 

                                                 
267 As revistas que Torga colaborou são apresentadas com nomes fictícios, dessa forma tem-se 
em Vanguarda, a Revista Presença, em Facho,  a Revista Sinal e por fim Trajecto, a Revista 
Manifesto 
268Ibid, p.406 
269 Ibid, p. 407 
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fielmente possível, o abalo que sentira, mesmo tendo dito anteriormente que a 

autenticidade do poeta é relativa. 

 
 
Seria um depoimento sincero e desassombrado, sem transigências de 
nenhuma ordem – políticas, religiosas, sentimentais ou outras. (...) 
 Muito embora fechado em si, de possível leitura autónoma, o livro 
constituiria apenas um roteiro significativo de um caminhante inquieto 
e sensível, a criar lenta e progressivamente o mundo na consciência. 
Roteiro em que a imaginação ia alargando os horizontes peregrinos, 
nos volumes até ali publicados somente no penhor da inocência 
infantil e o arrebatamento juvenil davam corpo e sentido à narrativa.270 
 

 

 Observa-se, aqui, as impressões que a viagem lhe causou, e 

conseqüentemente, terão reflexos na sua produção literária e na sua própria 

vida ao dizer que “tudo mudara numa curva da estrada”. Estranhamente não 

consegue falar, sem que se desloque como sujeito atuante da narrativa, 

posicionando-se em um outro na terceira pessoa: 

 

Mas tudo mudara numa curva da estrada. Arrastado pela mão do 
tempo e levado pela curiosidade, quando deu por si, o herói 
transpusera as fronteiras do verossímel e, debruçado sobre um 
vulcão, observava ao vivo a maré ígnea e crescente das lavas 
fundidas nos abismos humanos. E era o espanto dessa visão sinistra 
que procurava agora pintar com a tinta das palavras.271 
 

 

 E da mesma maneira, refere-se a sua posição diante da ditadura. 

Resolve ser um homem em sintonia com o seu tempo, que não pode deixar de 

registrar, nem ficar de fora, sem erguer o seu protesto.  

 

Desgraçadamente, os factos ultrapassavam de longe as 
previsões do poeta. Como poderia ele deixar no tinteiro a negrura que 
preludiara o incêndio? Parte no processo, porque nem podia nem 
queria ficar de fora, ergueria pelo menos o seu protesto, sem dar 
ouvidos às admoestações sensatas do Dr. Olívio e sem atender às 
dificuldades da empresa. Era um homem independente de qualquer 
ordem, mesmo familiares.(...) 
 Agarez há muito se resignara a abrir mão de mim e a 
acompanhar de longe e sem esperanças as peripécias do meu 
destino. (...) 
E desisti de ser entendido, a respeitar-lhe a incompreensão. 272 
 

  

                                                 
270 Ibid, p. 421 
271 Ibid, p.422 
272 Ibid, p.422 
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O namoro com Alice finalmente acaba. Segue-se a esse fato os relatos 

do período em que esteve detido na sede da PIDE. Os manuscritos de o Diário 

quase foram descobertos pela polícia, mas graças ao Dr. Olívio, que chegou 

antes dos agentes, nada fora encontrado no seu quarto. Os companheiros que 

estavam presos com ele, a medicina sendo exercida acima das questões 

políticas, reforçam ainda mais a idéia da resistência. Os relatos ouvidos dos 

companheiros de infortúnio ultrapassam a função documental, e segundo 

Wander Miranda servem para esclarecer aspectos do mundo narrado, 

contribuindo também, para suportar o vivido, ao ponto de torná-lo comunicável: 

 
 
A presença desses relatos não se restringe à função documental ou 
ilustrativa do mundo representado: devido à relação de reciprocidade 
com a narrativa maior que os contém, contribuem para o 
esclarecimento de aspectos determinantes do exercício de narrar e do 
papel do narrador. (...) por fundar-se na experiência do Outro, lhe 
permite, num primeiro momento, suportar o vivido e, posteriormente, 
entender a própria experiência, tornando-a comunicável. 273  
 
 

E com isso a idéia da resistência é reforçada: “embora de natureza 

sensível e queixosa vivera sempre convencido de que aguentaria o juízo de 

qualquer fogueira se a ela fosse arrastado pela exigência das minhas 

convicções”.274 

Em “O sexto dia” o tom de “abrandamento” tem mais um capítulo 

escrito, mas agora em relação ao casamento, fato esse que já testemunha 

uma certa mudança de atitude, talvez motivada pelo cansaço e tristeza de uma 

vida solitária em quartos de pensão. 

Jeanne, uma estudante belga, que conhecera e com quem vai manter 

um romance, é a escolhida para ser sua mulher. O curioso aqui é que de todas 

as mulheres com quem se relacionou, somente ela tem seu nome verdadeiro 

mantido, talvez pelo fato de que com as outras houve uma exposição de 

momentos íntimos e com ela, nada fora mencionado, há um poupar que não 

macula o reconhecimento.  

A esposa é a única que, segundo ele, consegue fazer com que o 

homem e o poeta coexistam, ela entende a ambos. Mesmo assim, é advertida 

                                                 
273 MIRANDA, Wander, 1992. op. Cit. p. 105 
274 TORGA, 1996, op. Cit. p. 474 
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de que tentaria ser “um marido cumpridor” e que em qualquer momento ela 

poderia ser trocada por um verso. 

 Há um novo momento, em que as viagens voltam a acontecer, agora, 

porém na companhia da esposa, ao que ele declara ser um momento para 

entender e descrever Portugal. Nas constatações que faz em Paris, sobre o 

ângulo do olhar que muda a significação das coisas e sobre o que ia aprender 

e mais tarde descobrir o significado, uma delas é que estava cada vez mais 

sensível à pulsação da vida e olhava os velhos com mais condescendência e 

respeito. Outrora os acusava impiedosamente esquecendo-se de suas próprias 

limitações.  

É o que Bosi275 chama de mobilidade do olhar que pode ser abrangente, 

incisivo, definidor, emotivo ou passional e, para o crítico, quem diz olhar 

também pode dizer, implicitamente, tanto inteligência, quanto sentimento. 

O pai, na sua simplicidade, perguntava-lhe o que faltava para que fosse 

feliz e, no entanto, ele próprio não tinha a resposta. Ao que o velho 

acrescentava: “Ganha-me juízo e trata de ser como a outra gente! E deixa-te 

de escrevedoiros, o que é o teu mal...”276 As palavras do pai, ao mesmo tempo 

que ouvidas com admiração e desespero, doíam-lhe. Porém, a sua intervenção  

não era contra a poesia e por saber que desde Camões os poetas não eram 

felizes, a sua prevenção era contra a infelicidade do filho. Segundo Bosi, fora 

dessa adequação só há tolice, imprudência ou loucura277, sentimentos 

vivenciados ao extremo por Torga e que o pai na sua clarividência analfabeta, 

já entendera. 

Procura adaptar-se à vida matrimonial e à vida de um modo geral. 

Segundo ele: “havia em cada um de nós um actor capaz de representar os 

mais inverossímeis papéis. O que não impedia que nos recusássemos a 

desempenhar alguns”.278 Esse desempenhar de papéis encontra eco na teoria 

da máscara social. Para Bosi, a necessidade de proteger-se e de certa forma 

vencer na vida, torna a máscara uma defesa imprescindível, mas em Torga, 

ela tinha um limite, que era a dignidade e, conseqüentemente, a sua liberdade. 

                                                 
275 BOSI, Alfredo. enigma do olhar. São Paulo: Ática, p. 10 
276 TORGA, 1996, op. Cit. p. 538 
277 Ibid, p 86 
278 Ibid, p. 544 
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Aprendera, como dirá mais adiante, que, embora nada valesse a pena, era 

necessário fazer como se valesse. 

Essa maneira diferente de encarar a vida é resultado da volta da 

viagem, o homem que retorna volta mais amadurecido, vendo esse mundo de 

contradições de uma forma diferente. A leitura a contrapelo, ou seja, a vira-

volta se dá a partir do quarto dia, constituindo uma linha divisória, bem 

específica entre o primeiro, o segundo, o terceiro dia e o quinto e o sexto. Essa 

linha divisória serve de preparação que possibilita compreender a cisão entre o 

quinto e o sexto dias. 

Essa cisão só pode ser compreendida, afastando-se o olhar para o não-

dito. O discurso do narrador muda radicalmente, é claro que ele não desiste da 

luta, muito pelo contrário, diz que deve e vai resistir que não deixará, como 

homem do seu tempo de registrar o que acontece: “obsecado pela letra 

redonda”. Porém, deixa no discurso as marcas da idade de um homem mais 

velho e experiente.  

A distância temporal existente entre “o quarto dia” e a data de 

publicação de “o sexto dia” conta com mais de quarenta anos. O quinto dia 

aparece como uma espécie de primeiro encerramento, ao mesmo tempo em 

que há uma preparação para um segundo desfecho, pois conhecendo o mito 

criacionista, sabe que como os dias da criação, se deixasse a sua, sem o sexto 

dia, a incompletude dificultaria a realização do seu mundo.  

A demora para completar o sexto dia, encontra resposta no próprio 

texto, pois se considera uma pessoa angustiada com a própria morte, apesar 

de viver sempre à espera da mesma. Pela recorrência a dados de sua 

biografia, vê-se que era extremamente doente, sendo submetido a várias 

cirurgias e tendo vários órgãos retirados: 

 

Desde menino que tinha da vida um sentido agônico, cada dia, cada 
hora, cada minuto à espera da morte. Mil razões, até de natureza 
fisiológica, justificavam esse sentimento quotidiano. Mas diante das 
grandes ruínas é que via claramente como eram vãos os sonhos de 
qualquer perenidade.279 

 

 

                                                 
279 Ibid, p.569 
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De fato, para ele só a arte era perene, só ela durava. Agora, como 

artista consagrado, via as versões de seus livros esvaídos do essencial, até 

nas versões de Jeanne, que para ele eram as mais fiéis: “no fundo, só no 

idioma materno reconhecia a minha voz”.280 

 Com a doença da mãe, vê que com o passar dos anos compreendia a 

obsessão dela de querer netos: “com o rodar dos anos é que a vida me 

mostrou a paz que pode dar a naturezas abaladas na raiz a certeza de uma 

descendência assegurada”.281 Com a morte da mãe, sente-se abalado na raiz. 

O convite para participar de um Colóquio Internacional de Escritores no 

Brasil (São Paulo) vem como reconhecimento pelo trabalho literário. A viagem, 

agora, era cheia de responsabilidades, feita em um camarote, que em nada 

lembrava a primeira viagem realizada ao país, como emigrante. Ninguém o 

esperava com um retrato na mão. Era conhecido de todos e “pelo contrário, 

todos se esforçavam por serem amáveis e congratulatórios. Parecia uma 

reparação póstuma”.282 A viagem pelo Brasil deixa a impressão de que as 

imagens da infância nunca são as mesmas da idade adulta. 

Todos envelheceram, o Gonçalo, o André, os que editavam as revistas 

não existiam mais, as feridas abertas cicatrizavam. A filha nasce e poucas 

semanas depois de tê-la em seus braços o pai dele morre, e morre, também, o 

ditador. O balanço que faz do tempo e do passar dos anos é que eles 

passavam iguais em monotonia e desesperança. 

 

Há um fatalismo da condição humana. As grandes figuras da História 
surgem nos moldes precisos em que as suas virtualidades e os seus 
próprios defeitos têm aplicação. Quando as condições mudam, esses 
talentos, se porventura existem, ficam sem préstimo. Os do delfim, 
maiores ou menores, de nada valia agora. O momento português 
requeria outros.283 

 

 

Toma a decisão de novamente viajar para as terras outrora 

conquistadas pelos portugueses, os quais, segundo ele, não souberam 

                                                 
280 Ibid, p. 572 
281 Ibid, p.580 
282 Ibid, p. 593 
283 Ibid, p. 627 
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construir na hora própria. Dizia que os cinco continentes estavam cheios de 

inquietação lusíada. 

Percebe a colonização que Portugal impôs às colônias Africanas como 

sendo nefasta. Sentia em cada palavra que saía de sua boca como um pedido 

constante de perdão, que não via em nenhum dos seus patrícios. Restaram a 

segregação, o desnível cultural e financeiro: 

 

 

Tínhamos arredondado a Terra nos olhos medievais. Tínhamos 
levado a palavra evangélica aos confins do paganismo. Tínhamos 
misturado fraternalmente o sangue humano. Pena, realmente, que 
não estivéssemos hoje à altura desse passado glorioso, nem sequer 
em consciência. A pequenez presente atingira tal grau que 
perdêramos o sentido da própria grandeza.284 

 

 

O lamento do fim do passado glorioso em nada surpreende, tendo em 

vista que o tom que dá a esse momento é de encerramento de um ciclo, como 

os outros ciclos, que também estão se fechando. Contudo, o que poderia fazer 

pensar em um momento de nostalgia no sentido de saudade, não parece ser 

apropriado. Na nostalgia, segundo Ferreira285 ao citar Ianni, há um caráter de 

protesto que em Torga se realiza quando reforça a idéia de que Portugal não 

estava à altura do passado glorioso, nem na consciência. 

 

... a nostalgia pode ser a imaginação do passado. Em todos os casos 
está em causa o protesto diante do presente, ou o estranhamento em 
face da realidade. [...] Em geral, a utopia e a nostalgia floresce nas 
épocas em que se acentuam os ritmos das transformações sociais, 
quando se multiplicam os desencontros entre as mais diversas 
esferas da vida sócio-culural, bem como das condições econômicas e 
políticas. São épocas em que os desencontros entre o 
contemporâneo e o não contemporâneo acentuam-se, aprofundam-
se.[...] 

 

 

O ciclo definitivamente se encerra, quando Alvarenga morre e o 

sentimento de velhice é despertado. E, ao estilo Torga por Torga, diz que o 

que fez da vida fora um rosário de contradições insanáveis: cheio de incertezas 

por dentro. Almejara o absoluto e só conhecera o relativo, religioso sem 
                                                 
284 Ibid, p. 638 
285 FERREIRA, Carla A. 2003. op. Cit., p.77 
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conseguir ajoelhar-se em nenhum altar, criara inimigos, tímido, doentio, 

supersticioso, inseguro e culpava Agarez por não ser um berço promissor, 

chamava de “condenação de raiz”. Mesmo depois da reforma da casa dos 

pais, que passara a ser apetitosa de viver, a solidão o acompanhava: 

 

 

 

Estava realmente perdido de todas as maneiras. Passava a vida a 
sonhar um Portugal melhor melhor [sic] numa península melhor e 
num mundo melhor. Para que essa aspiração fosse verdade, julgava 
que bastaria o desaparecimento das tiranias que aqui, ali e além 
oprimiam os povos.286 
 

 

À constatação de que os tiranos iam caindo um a um, junta-se à de que 

de nada adiantaria as suas obras começarem a ser lidas, pois o momento não 

era de poesia. Contudo o que poderia trazer um pessimismo em relação ao 

futuro, mostra que, embora, tenha vivido o tempo todo em constante conflito 

consigo próprio e com o mundo ao qual pertencia, a idéia de tempo cumprido 

evidencia o curso natural da vida287. 

 A conclusão de que tudo passou: a vida, os ditadores, a raiva, essa 

viagem ao centro de si mesmo que chegara ao fim o leva a crer que a vida ia 

continuar. Só a recriação de um novo mundo liberou Torga, no sentido de 

torna-lo comunicável, como propõe Miranda, de todos os questionamentos e 

garantiu-lhe a autorização de falar por seu povo.  

Nesse momento, há a junção do conteúdo memorialístico com a forma, 

pois tais conflitos que não são resolvidos na vida só têm uma saída que é pela 

arte. Os dias vindouros não seriam mais dele, os únicos dias que 

verdadeiramente foram seus estão em sua própria criação. “Sim a vida ia 

continuar. Outros dias viriam cheios de sol, de flores e de frutos” 288 Mas não 

seriam mais seus.  

 

 

 

                                                 
286 Ibid, p. 649 
287 Esta constatação pode ser observada claramente em o Diário 
288 Ibid, p. 651 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Meta 
Falta-me ainda um verso. 
O mais rebelde, lírico e sincero. 
Um verso exacto, que não desespero 
De cantar um dia. 
Um verso de magia 
E de verdade. 
Um verso que na sua brevidade 
Iluminada 
Seja a eterna alvorada 
Da minha humanidade. 
 
(DiárioXIV- Coimbra, 21 de Maio de 1982.) 
 

 

 

Dada a importância que a obra de Miguel Torga tem para a literatura de 

um modo geral, essa tese procurou mostrar que a obra A criação do mundo, 

destaca-se tanto do restante da obra do autor, como também das demais 

obras de cunho intimista. 

A definição norteadora de autobiografia foi a proposta por Philippe 

Lejeune, segundo o qual os textos autobiográficos são relatos retrospectivos, 

que alguém faz de sua própria existência, considerando também que eles 

podem ser relativizados pela possibilidade de uma autobiografia literária, que 

se situa entre a verdade histórica e a ficção. De acordo com o autor, nesses 

textos, são estabelecidos pactos em que a identidade do autor é confirmada 

pelo seu nome no texto, remetendo-o ao nome da capa. 

Contudo, como o próprio Lejeune salienta, quando não há essa relação, 

como no caso de A criação do mundo, fica estabelecido o pacto zero, apesar 

da não coincidência entre os nomes, outros elementos confirmam a escrita de 

cunho autobiográfico. 

Destacou-se, em um primeiro momento, fatos acerca da vida do autor, 

ainda que isso parecesse redundante, tendo em vista, tratar-se de um texto 

memorialístico, que recobre a sua trajetória profissional como médico, escritor 

participante do movimento presencista e também sua experiência com o 

regime político vigente. 
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O objetivo desta tese foi mostrar que a obra deveria ser lida de uma 

maneira diferente, ou seja, que necessitava de um modelo descritivo e 

interpretativo como o proposto por Fredric Jameson. Isso para elucidar pontos 

que não foram resolvidos nas outras interpretações e também para mostrar 

que além de tratar de elementos memorialísticos, a obra trata de assuntos, 

com os quais o autor não conseguiu lidar, ou seja, os mascaramentos que 

acabam por revelar mais do que o conteúdo manifesto. 

Nessa perspectiva, observou-se que a obra dá um tratamento diferente 

às memórias de Torga, não só por diferir de outros textos do autor, mas 

também pela organização formal que a destaca dos demais textos 

memorialísticos. A idéia de observar a forma, e dar relevância à elaboração 

artística, encontra eco na teoria de Jameson, que a considera como um 

conteúdo distinto do que é manifesto. Para o crítico, o texto deve ser aberto a 

muitos significados a partir de um código interpretativo específico que 

considere a história, e as várias interpretações. 

Observou-se que várias análises viam a obra sob um viés interpretativo 

que destacava a rebeldia que causou, dentre outras razões, a ruptura com o 

grupo da Revista Presença. O forte tom autobiográfico da obra, revela o amor 

pela terra natal. Três autores: Mourão, Rocha e Lopes inovaram ao desconfiar 

do conteúdo manifesto, mas, as limitações a que estavam sujeitos, dentre elas 

a não publicação de “o sexto dia da criação”, serviram de impedimento para 

que o texto tivesse uma abertura interpretativa maior. Há, ainda, a opção pelo 

lugar comum ao se deixarem seduzir pelo texto. Não tendo como reforça 

Schwarz a vira-volta ou como salienta Jameson, a leitura a contrapelo.  

Para que a vira-volta se efetivasse, foi proposto que a leitura de A 

criação do mundo se desse em três níveis. O primeiro que é a leitura 

romanesca viu a obra de uma maneira geral, ou seja, destacando elementos 

que reforçam a sua condição de escrita intimista, as contradições do ser 

humano, questionamentos, dúvidas em relação à profissão, à família, aos 

amores. 

Há também uma mudança do horizonte de expectativas dos críticos, 

após o convite que o autor recebeu para participar de um Colóquio 

Internacional de Escritores. Tal fato, além de ser um grande propulsor para a 

consagração do escritor, também produziu um efeito cascata em relação às 



 

  

128 

obras que outrora não tinham sido bem aceitas. Reforçando o que Jameson 

diz sobre os traços que as obras deixam, mesmo quando seu conteúdo 

histórico tenha se tornado obsoleto. E também a leitura ainda reinante que a 

maioria faz cedendo a um denominador comum interpretativo que coloca o 

escritor como sendo telúrico, cívico, amante da liberdade 

O segundo nível denominado de desassossego, mostrou, a partir da 

desconfiança dos três autores (Mourão, Rocha e Lopes), que uma leitura 

possível da narrativa partiria da perspectiva dos desconfortos ou 

desassossegos a que o narrador está sujeito. O fato de a crítica não se 

aventurar nesse caminho se dá pela ação das estratégias de contenção, que 

suavizam e mascaram o raciocínio, impedindo que o texto seja apreendido 

além do que está escrito, cedendo assim, às tentações interpretativas. 

A busca de uma identidade e origem transmontana se dá porque ao se 

afastar de sua aldeia, Torga não é mais quem ele era, surge uma outra 

identidade, pulsante que o obriga a ir constantemente a Agarez, para que 

nunca se esqueça de quem foi. 

  E sendo A criação do mundo uma narrativa que trata de assuntos com 

os quais o autor não consegue lidar, a morte, a vida, a religião, e, sobretudo de 

coisas que ele preferiu não ver. Os mascaramentos falam mais do autor do 

que efetivamente o que está manifesto no texto, sinalizando para o medo do 

esquecimento, que seria seu pior martírio. 

De fato, através dos resgates memorialísticos e dos esquecimentos o 

autor tenta resolver não somente estas questões mas também outras que se 

localizam na fronteira entre o que Torga foi e o que ele é. Tais como a 

autorização que autor se dá para falar em nome de um povo que ele reconhece 

ser seu, mas que a distância temporal e intelectual coloca em um outro lugar e 

também o fato de não conseguir lidar com certas transformações de seu país. 

Tudo isto resulta na criação de um outro lugar, um outro Portugal ao mesmo 

tempo fictício e real, cuja existência se efetiva apenas dentro dele.  

Há, diante disso, a necessidade de se estabelecer um terceiro nível de 

leitura, em que as estratégias de contenção tentam resolver os conflitos 

detectados no primeiro e no segundo níveis. Realiza-se, nesse momento, que 

há a leitura a contrapelo que se dá somente se o leitor conseguir, aos moldes 



 

  

129 

de Machado, descascar pra ver o que há por dentro, superando a sedução pelo 

texto. 

A idéia presente em relação à forma é a de que ao ser associada ao 

texto bíblico, a narrativa resgata temas tais como: a idéia de paraíso, terra 

prometida, herança sagrada, ser pó e a ele retornar. Diferentemente da Bíblia 

que tem a inspiração divina, suas memórias têm a autoria humana, se na 

primeira o homem é instrumento de Deus para este projeto de criação, na 

segunda o homem é instrumento de si próprio, para recriar seu mundo e desta 

maneira ser senhor de si. 

Em relação a sua estrutura, observa-se aqui que os eventos são 

agrupados em dias, ou seja, no “primeiro dia” é narrada a infância até os doze 

anos, no “segundo dia”, segue dos 13 até os 17 anos, no “terceiro dia” dos 17 

aos 30 anos e o quarto dia inteiro é dedicado a narrar uma viagem que faz ao 

exterior em um mês aproximadamente. A partir daí o quinto dia é contado dos 

31 aos 33 anos, o sexto dia dos 33 até aproximadamente os 70 anos, levando-

se em conta a data da publicação que foi em 1981. 

 Nota-se que o quarto dia ocupa um papel central na narrativa, embora 

tenha transcorrido em apenas um mês. É um momento decisivo e a partir dele 

o tom narrativo muda: o desassossego dá lugar a uma espécie de 

abrandamento, aceitação, mas não de resignação. No quinto dia, entra 

triunfalmente em Portugal, toma a firme decisão de que é ali que quer escrever 

e clinicar. 

Curiosamente, essa decisão de permanência dá ares de perpetuação, 

mas em Torga, torna-se elemento de contradição, pois ele busca ser homem 

do seu tempo declara que não quer ser póstumo. No entanto, opta por 

escrever um livro de memórias para contar a sua vida, o que ocasiona a sua 

perpetuação tornando-o atemporal. Embora trate de assuntos relativos a sua 

existência, a narrativa não é nada convencional, tendo em vista que se trata de 

um livro intimista que aborda questões estéticas, ao se utilizar da 

metalinguagem para falar de assuntos referentes ao seu fazer poético. 

A partir da viagem, o “quinto e sexto dia” tomam outro rumo. Há, no 

quinto dia, uma reflexão sobre o fazer poético, que se inicia com o registro da 

escrita de um diário. As considerações feitas sobre a arte, a identidade, a 

ditadura, a profissão de médico e sobre o amor, mostram um homem que ao 
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retornar a sua pátria, volta amadurecido, diferente do que era na ocasião da 

partida. A vira-volta ou a leitura a contrapelo possibilita a percepção da cisão 

que há entre o quinto e sexto dias. A leitura desses dois dias deve considerar a 

distância temporal existente entre eles. Nessa perspectiva, o quarto dia 

configura-se como uma preparação para a leitura da cisão detectada entre 

esses dois dias. 

  Se de certa maneira é estabelecido aqui, um modelo interpretativo que 

associa o texto de Torga à Bíblia e se este mesmo modelo dá a ilusão de que 

as leituras são suficientes, tem-se em contrapartida, a criação de uma 

identidade pela negação: pois o autor se diz senhor de seu mundo, deus, 

criador. E como criador deste mundo de imperfeições, angustia-se porque o 

vê, outrora perfeito, ser invadido pela imperfeição. Contraditoriamente, como 

senhor não consegue mudar as injustiças, efetivando-se aí a denúncia e a 

resistência. 

A constatação da passagem do tempo e do curso natural da vida o faz 

perceber que tudo passou: a vida, os ditadores, a raiva, a viagem ao centro de 

si mesmo. Só a recriação de um novo mundo o libertou de todos os 

questionamentos e garantiu-lhe a autorização de falar por seu povo. Neste 

momento, há a junção da memória com a forma, pois estes conflitos que não 

são resolvidos na vida, só têm uma saída que é pela arte. Os dias vindouros 

não seriam mais dele, os únicos dias que verdadeiramente foram seus, estão 

em sua própria criação. 

No encerramento do Diário, datado de Coimbra, 9 de Dezembro de 

1993, Torga diz que encerra as anotações que começara a fazer 

estouvadamente há sessenta anos atrás, declara-se mártir das incertezas em 

relação ao dia de amanhã, uma vez que a única certeza é a de não concluir tal 

trabalho.  

Sugere que talvez juntando aos outros gemidos e dúvidas possa ser 

deles remate, os quais “mais do que páginas de meditação, são gritos de alma 

irreprimíveis dum mortal que torceu mas não quebrou, que, sem poder, pôde 

até à exaustão”289. E conclui dizendo que se despede sem azedume e 

ressentimentos, mas que confia no juízo da posteridade, que vai relevar os 

                                                 
289 TORGA, Miguel. 1995, op. Cit. p. 1786. 
 



 

  

131 

defeitos e pôr em conta as virtudes, ainda que poucas. E em Coimbra, 10 de 

Dezembro de 1993, conclui com o poema:  

Requiem por mim 
 
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. 
Longo foi o caminho e desmedidos 
Os sonhos que nele tive. 
Mas ninguém vive 
Contra as leis do destino. 
E o destino não quis 
Que eu me cumprisse como porfiei, 
E caísse de pé, num desafio. 
Rio feliz a ir de encontro ao mar 
Desaguar, 
E, em largo oceano, eternizar 
O seu esplendor torrencial de rio. 

 

 

 Para Jameson um texto nunca é abordado de imediato e sim por 

camadas de interpretações prévias, é o que ele chama de “o sempre-já-lido”, 

que consiste na dinâmica do ato da interpretação. 

 Pode-se concluir dizendo que esta tese procurou compreender o que 

“há por dentro”, ou seja, apreender a abertura de um texto aos seus múltiplos 

significados, partindo de um código interpretativo específico. Vê-se ao final 

deste percurso, conforme o próprio Jameson salienta, que se a preocupação é 

com o ato interpretativo então nenhuma interpretação, à priori, deveria ser 

descartada. Finalmente entende-se que se este trabalho puder contribuir para 

talhar outros “cabos de machado”, então os objetivos foram alcançados. 
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