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Um olhar sobre os diários em Portugal: 
Marcello Duarte Mathias e Luísa Dacosta 

Teresa Sousa de Almeida

Todo o diário contém uma dose de narcisismo e outra de maso‑
quismo. Oscilando entre estes dois extremos, está o autor, que em 
nenhum deles se reconhece.

Marcello Duarte Mathias

je me pense par jours, par mois, par années; je désagrège donc mon 
intimité pour la soumettre aux cadres les plus impersonnels, à ceux 
qui, par définition, lui sont le plus étrangers. Toujours apparaît […] 
cette double série: d’une part le courant des événements extérieurs 
[…] d’autre part ce qui se déroule en moi. Le seul intérêt du «jour‑
nal» réside précisément dans cette gageure absurde, dans cette 
tentative alchimique de fondre en une unité absolue ce qui apparaît 
nécessairement comme divisé. 

Michel Leiris

 
O que é um diário? Em primeiro lugar, é uma forma: define‑se por ser um 
conjunto de fragmentos datados, escritos na primeira pessoa, cuja única regra 
consiste em seguir o calendário. Em segundo lugar, e tendo em vista a sua 
evolução histórica recente, tende a transformar‑se num género híbrido, se é 
que não o foi sempre, na medida em que incorpora facilmente outras formas 
e outros géneros, não necessariamente literários: pode aproximar‑se da cró‑
nica, dos cadernos do escritor, dos relatos de viagens, do comentário político, 
da crítica literária ou da crítica de arte. Sendo mais renitente em relação ao 
género dramático, acolhe facilmente o discurso poético ou mesmo a pequena 
narrativa. Tal como acontece com a família da escrita na primeira pessoa, 
pode ser ou não ficcional, não havendo forma de se saber, no limite, qual o seu 
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verdadeiro estatuto, apesar de procurar estabelecer com quem o lê um «pacto 
referencial», para utilizar um conceito de Philippe Lejeune1. No entanto, con‑
vém sempre lembrar o que Paul de Man escreveu a propósito da autobiografia, 
para fazer uma pequena extrapolação: a autoproclamada «autenticidade» do 
diário é, sobretudo, uma forma de leitura.

Tal como acontece com a carta, a fixidez da sua forma permite a liberdade 
do seu conteúdo: há diários íntimos, diários de viagem, diários políticos, diá‑
rios espirituais, diários de guerra ou mesmo diários de uma doença. O essencial 
é que, como escreve Françoise Simonet‑Tenant, exista um eu que «refracte 
acções, observações, pensamentos e sentimentos». O diário pertence, assim, à 
escrita e não ao Livro, se quisermos utilizar a análise de Jacques Derrida: é uma 
forma inacabada, fragmentária, em diferição. É um somatório de entradas, à 
espera de outras que irão ser escritas. Quando passado a livro, transforma‑se 
num volume que aguarda a saída de outro que o relê, o corrige, o redirecciona. 
Assim sendo, não nos poderemos admirar que os diaristas procurem encon‑
trar, no registo dos dias que passam, a coerência da sua vida ou, nas entradas 
que escrevem, a coesão de um sentido em contínua perda. 

De um certo ponto de vista, os autores de diários confrontam‑se com 
uma repetição esclarecida da perplexidade inicial de Rousseau, quando, numa 
fase tardia da sua vida, experimentou a escrita autobiográfica, procurando 
a transparência total, o retrato do verdadeiro eu, a verdade absoluta, enfim, 
a substituição da vida que tinha perdido pelo livro que estava a escrever2. 
No entanto, como Maurice Blanchot demonstrou, num texto memorável, a 
procura do imediato, através da mediação que a literatura é, transformou‑se 
numa busca deceptiva3, obrigando o autor a escrever incessantemente para se 
ir separando cada vez mais do seu projecto inicial. 

Abel Barros Baptista afirma que o problema mais interessante em relação 
aos diários não consiste tanto em saber a razão por que se escrevem, mas em 
descobrir o motivo por que se publicam4. A decisão pode ser tomada postuma‑
mente por um editor em relação a um manuscrito escolhido pelo seu valor de 
testemunho (o caso mais interessante é talvez o do diário de Anne Frank), ou 
que é valorizado em função da sua autoria (os diários de Virginia Woolf ou de 
Kafka), ou pode ser fruto da vontade de quem o escreveu. É este último caso 
que o presente artigo procura analisar, centrando‑se em duas obras recentes: 
Diário de Paris (2001‑2003), de Marcello Duarte Mathias, de 20065, e Um Olhar 
Naufragado [Diário II], de Luísa Dacosta6, publicado em 2008. Ambos os diá‑
rios são antecedidos por dois prefácios fulgurantes de Paula Morão, o que de 
alguma forma os irmana num projecto comum. 

Mais do que um conjunto de anotações sobre os dias que passam, estas 
duas obras trazem consigo um olhar atento sobre o mundo, a que se junta uma 
reflexão lúcida sobre a escrita diarística e a capacidade que ela tem (ou não) 
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de representar a realidade ou de devolver uma imagem do sujeito. O facto de 
haver períodos coincidentes, mais precisamente os anos de 2001, 2002 e 2003, 
leva os dois autores a reflectir, de forma muito diferente, sobre os mesmos 
acontecimentos políticos, entre os quais se inclui, por exemplo, a independên‑
cia de Timor. Um outro aspecto que poderia unir os dois livros é o facto de 
ambos fazerem referência a uma doença grave e de conterem várias entradas 
sobre artes plásticas. No entanto, se exceptuarmos estas coincidências, as duas 
obras parecem emergir de dois planetas distintos, demonstrando, pela sua 
própria existência, o carácter proteico da escrita diarística.

Se considerarmos que estes dois autores optaram pela publicação, o que 
implicou necessariamente uma construção ou, pelo menos, uma escolha7, 
teremos de admitir também que cada um dos diários traz consigo uma 
determinada concepção sobre a escrita e a forma escolhida8. Trata‑se então 
de saber se cada uma destas obras poderá ser integrada num projecto seme‑
lhante, ou se, pelo contrário, estaremos perante duas concepções antagónicas 
sobre a escrita diarística. É esta a questão a que se procurará responder neste 
breve ensaio. 

Uma teoria da discrição: Marcello Duarte Mathias 

O que torna a leitura do Diário de Paris tão fascinante? As referências à 
actualidade política? As considerações sobre a pintura, o cinema, os livros? 
A imagem de uma cidade que se deixa cartografar por intermédio dos artis‑
tas que conheceu? A presença em pano de fundo da família e dos amigos? 
Os aforismos? As reflexões sobre a escrita diarística? O texto autocensura o 
carácter íntimo que um diário poderia ter: breves registos estabelecem uma 
espécie de diário de bordo de uma doença; os seres amados surgem velados 
por uma espécie de pudor, os sentimentos são apenas insinuados, como se o 
Eu fosse, sobretudo, um olhar sobre o mundo ou sobre a escrita que o procura 
devolver. No centro, como viu Paula Morão, um conjunto de reflexões sobre 
a escrita diarística: «A auto‑reflexividade atinge grau superlativo no Diário 
de Paris, ocupando um número muito relevante de entradas ao longo dos três 
anos abrangidos»9. 

Marcello Duarte Mathias tem uma consciência aguda daquilo a que 
Derrida chamaria a «cena da publicação», ou seja, do conjunto de passagens 
e desfigurações a que se sujeita um diário quando passa da forma manuscrita 
ao texto impresso: «A ler estas páginas, iniciadas há pouco mais de um ano. 
Melhorei algumas passagens, tornando‑as menos telegráficas, eliminei outras 
por demais pessoais. O conjunto ganhou em legibilidade, embora tenha per‑
dido em espontaneidade»10. Para Abel Barros Baptista, «no caso do diário, 
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a questão da publicação, independentemente do momento em que ocorra, é 
uma questão da leitura do diário por aquele mesmo que o escreveu»11. 

A consciência de que as escolhas feitas são uma forma de desfiguração 
do diário leva o autor à busca de uma origem, de algo de estável que permita 
fundamentar as transformações decorrentes. Curiosamente, como assinala 
ainda Paula Morão, os textos que sustentam o Diário são «os cadernos de 
citações»:

Sucessão de frases soltas lançadas ao acaso dos dias, acompanhadas apenas 
de uma breve referência ao nome do autor e da obra, todas juntas compõem, à 
sua maneira, uma intimíssima biblioteca, diferente de qualquer outra. Antologia 
em forma de itinerário, nela me revejo e reencontro. Outros caminhos!

No fundo, estes cadernos de citações, que conheço praticamente de cor pois 
não me canso de os reler, são o meu verdadeiro diário escrito por outrem.12

Não podemos, no entanto, deixar de nos interrogar sobre esta escolha. O 
texto primeiro, aquele a que o leitor não tem acesso, é já um texto segundo (ou 
mesmo terceiro), uma vez que resulta de um conjunto de citações retiradas, 
segundo o autor, «de livros […], mas também de crónicas e artigos»13. Raras 
vezes alguém descreveu de uma forma tão lúcida os caminhos da criação 
literária! A opção do autor é, assim, muito clara. O Diário publicado não é, 
de forma alguma, o diário que foi escrito, mas a sua rasura. Aliás, mesmo as 
entradas não representam o diário verdadeiro, pelo que o leitor pode perder 
a esperança de aceder a uma qualquer totalidade. O seu conhecimento será 
sempre parcelar, fragmentário, incompleto. O verdadeiro diário não é aquele 
que o autor escreveu, mas o que foi escrito por outrem, e que apenas foi 
(re)lido pelo autor.

Não admira que Marcello Duarte Mathias esteja obcecado com o pro‑
blema das omissões e das elipses, repetindo também aquele gesto inicial de 
Rousseau, nas suas Confissões: a necessidade de tudo contar confronta‑se com 
a impossibilidade de o fazer14: Por outras palavras, a escrita do Diário é uma 
impossibilidade, tornada possível graças a um conjunto de operações que o 
transformam numa construção. 

Afastando‑se do manuscrito que eventualmente lhe deu origem, o Diário 
de Paris sonha ainda com ele, exaltando as suas potencialidades e, de alguma 
forma, a sua magia. Na entrada de 20 de Junho de 2003, o autor conta que 
descobriu na livraria do Museu Judaico, em Berlim, os lendários cadernos 
moleskine, referindo a sua utilização por Matisse, Van Gogh, Hemingway e 
Bruce Chatwin, para, em seguida, escrever. «Por um curioso fenómeno de 
osmose, sinto que estas notas que tomo agora se revestem, só por consigná‑las 
neste precioso caderno, de qualquer coisa de insubstituível»15. Para não falar 
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do lugar simbólico em que os cadernos são encontrados, estranha coincidência 
no que diz respeito à concepção da escrita e do livro na cultura ocidental, as 
considerações tecidas são a todos os títulos interessantes. Sabe‑se que o fascí‑
nio pela materialidade da escrita assombra os autores de diários, bem como 
todos aqueles que escrevem cartas, sobretudo perante o horizonte de uma 
publicação que representa uma perda dessa mesma materialidade. No entanto, 
para Marcello Duarte Mathias, mesmo esse momento único, em que regista o 
registo de uma entrada primeira, é uma repetição de um gesto já cumprido por 
outros ao longo do tempo, como se a escrita do seu Diário se inscrevesse numa 
história da própria prática da escrita e, por extensão, da arte ocidental. 

Um outro problema que assombra o autor é o sentimento de estranheza 
perante a sociedade e perante si próprio, o que o leva a considerar que, em 
vez de ser um registo do quotidiano, o diário tem o poder de se transformar 
numa espécie de viagem para outras paragens16. Estamos, segundo Blanchot, 
perante uma armadilha: escreve‑se para salvar os dias, mas a escrita tem o 
poder de os alterar17. Marcello Duarte Mathias tem uma consciência aguda 
de que o diário é uma espécie de ficção, como escreve na entrada de 3 de 
Maio de 2003, quando, uma vez mais, faz um balanço dos últimos três anos: 
«Todo o diário é uma encenação vivida. Um romance de que o diarista é, à 
sua maneira, a principal personagem»18. O carácter fragmentário da forma 
diarística e a ausência de um princípio totalizante são enunciados ironica‑
mente numa espécie de aforismo: «O diário é a autobiografia de quem não 
tem biografia»19. 

Apesar das lacunas e das omissões, ou talvez por causa delas, a posição 
de Marcello Duarte Mathias face ao seu diário é muito clara: ele representa a 
sua obra20, confundindo‑se com ela. E tanto assim é que a novela política que 
escreveu21, «falso ensaio sobre um fictício diário»22 constitui, entre outras 
coisas, uma espécie de teste às potencialidades desta forma quando transposta 
para outro género literário. De igual forma, o livro A Memória dos Outros23 
inclui três ensaios brilhantes sobre a escrita na primeira pessoa, fundamen‑
tação teórica da sua prática diarística, olhar lúcido sobre as autobiografias, as 
memórias e os diários de outros escritores. Evidenciando um saber enciclopé‑
dico sobre «o jornal», e sobre os autores que o praticaram, Marcello Duarte 
Mathias justifica, de alguma forma, o seu próprio projecto, iluminando as suas 
contradições. O diário é uma forma de testemunho sobre um tempo sem Deus, 
triunfo precário sobre a morte que necessariamente nele se inscreve, espaço de 
liberdade e de exílio, expressão de uma vontade de escrever para reencontrar 
uma identidade que, por esse mesmo processo, se irá alterar. «Todo aquele 
que se decide a exumar o fundo de si mesmo envereda por um caminho ini‑
ciático sem retorno possível. A partir daí, é já outro diferente do que fora até 
então.»24
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Luísa Dacosta ou a nostalgia da escrita imediata

A escrita autobiográfica e a diarística têm sido estudadas como um veí‑
culo privilegiado para analisar a auto‑representação feminina25. No entanto, 
adverte Leigh Gilmore, este género tende a contestar a existência de uma cate‑
goria única identificada com as mulheres26. O impacto do pós‑estruturalismo, 
bem como a chegada da terceira vaga do feminismo, proíbe generalizações 
abusivas que não tenham em conta as múltiplas identidades de cada escritora. 
Retomando a questão de um outro ponto de vista, Linda Anderson argumenta 
que, se o feminismo teve sempre uma relação simbiótica com a autobiografia, 
esta última não deixa também de lhe colocar as suas próprias questões27. Dir‑se‑
‑ia que a autobiografia e, por extensão, os diários, ao contestarem a existência 
de um sujeito único, põem em causa as concepções essencialistas quer estas 
digam respeito à definição do que é literatura ou à crença numa categoria única 
que englobasse «as mulheres», sem ter em conta as diferenças de classe, raça 
e orientação sexual.

Estas questões, brevemente enunciadas, poderiam servir de introdução 
ao Diário de Luísa Dacosta, que reflecte incessantemente sobre a relação entre 
género («gender») e os géneros literários («genre») ou, numa perspectiva 
mais lata, entre o eu que vive determinadas situações enquanto mulher e o 
sujeito que escreve e que publica. Veja‑se, por exemplo, a entrada intitulada 
«Fins de Julho, A‑Ver‑o‑Mar», de 1992:

Finalmente A‑Ver‑o‑Mar! Provas! Provas! Provas! O livro será lançado, 
em Lisboa, na Livraria Barata, em fins de Outubro ou princípios de Novembro 
e depois, aqui na Póvoa, na Biblioteca do meu amigo Manuel Lopes. À parte as 
provas e o dia‑a‑dia de uma mulher: cozinhar, fazer compras, lavar, arrumar, 
dou‑me realmente a férias: passeio na beirada e ninho no telhado.28

Note‑se que, tal como sucede com a maioria das mulheres que escrevem, a 
autora apresenta duas actividades distintas que não sofrem qualquer processo 
de hierarquização — a correcção de provas e as tarefas domésticas — para se 
concentrar nas férias que aparecem como uma espécie de dupla libertação. 

A exemplo da maioria das escritoras portuguesas nascidas nos anos 20 
ou 30, Luísa Dacosta não se situa a ela própria dentro de qualquer movimento 
feminista, preocupando‑se, no entanto, com a violência física e psicológica 
que se exerce sobre as mulheres. As histórias que conta funcionam como um 
espelho que se queria ver partido, como acontece na pequena narrativa, inti‑
tulada «O Logro», incluída na entrada de 15 de Novembro de 2000, em que 
a protagonista compreende, na velhice, até que ponto foi enganada, acabando 
por tentar destruir a sua própria imagem. O Diário II analisa a situação de 
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mulheres de todas as idades, de variadas classes sociais e de diferentes raças, 
focando casos do dia‑a‑dia, conversas, frases soltas ou confidências. Veja‑se, 
por exemplo, a afirmação da autora, na entrada de 8 de Agosto de 2002, a 
propósito de uma notícia de um telejornal:

A condição da mulher em Portugal, mesmo neste início do século xxi […] é 
ainda uma situação degradante […]. A mim, essa condição de escravatura, quase 
clandestina, foi‑me dada a conhecer, em profundidade, nos anos sessenta do 
século anterior pelas mulheres de A‑Ver‑o‑Mar. Foram elas, apesar de analfabe‑
tas, as minhas universidades de vida.29 

Se considerarmos que Luísa Dacosta se posiciona no seu Diário como 
ser humano, como mulher e como escritora, a expressão «universidades de 
vida» significa que o saber não se adquire unicamente por intermédio dos 
livros, integrando também as experiências vividas ao longo do tempo que lhe 
conferem uma forma de estar no mundo. Segundo Paula Morão, «a Luísa inte‑
ressa sobremaneira esta questão da identidade, sendo os tópicos do retrato e 
do espelho relevantíssimos na busca de si mesmo por um sujeito que tem uma 
agudíssima consciência de si como ser de tempo e de memória»30. Dir‑se‑ia 
que a aprendizagem pelo conhecimento da vida de outras mulheres é, para a 
autora, uma forma de se encontrar a si própria e de reflectir sobre a sua obra. 
Note‑se que A‑Ver‑o‑Mar é também o título de um livro seu, e o Diário é uma 
outra forma que Luísa Dacosta encontra para se relacionar com a sua própria 
obra. Neste sentido, vale a pena analisar a entrada de Setembro de 1995:

O meu gosto foi sempre que os livros se escrevessem sozinhos, o que devia 
tornar o tempo, já não digo infindável, mas pelo menos obrigá‑lo a esticar, a 
alongar‑se, para uma gestação longa. Não, não me atrevo a pedir os trezentos 
anos que Orlando teve para trabalhar o seu poema, porque só o tempo conse‑
gue um estilo e uma voz natural, quando escrevemos com a nossa interioridade 
inteira e a mão que dirige a caneta ou trabalha sobre o teclado da máquina 
mergulha no coração.31

A referência a Orlando é reveladora. Como se sabe, a obra de Virginia 
Woolf traz consigo uma teoria da criação poética bem como uma história da 
instituição literária ocidental32. Orlando começa a escrever o seu poema «O 
Carvalho» ainda em pleno século xvi. Na sequência do seu encontro com 
Nick Greene, que lhe retira todas as ilusões sobre o mundo literário, dedicando‑
‑lhe ainda uma sátira, intitulada «Visita a Um Nobre no Campo», acaba por 
queimar todas as obras que tinha escrito, conservando apenas o poema que 
o/a irá acompanhar ao longo da sua longa vida33: aliás, um dos seus primei‑
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ros actos, depois de descobrir que se transformou numa mulher, é ocultar no 
seio uns papéis que pareciam ser versos. As linhas que antecedem esta breve 
referência são dedicadas a demonstrar que a protagonista conserva a sua 
identidade, apesar da mudança de sexo que irá afectar o seu futuro, o que não 
deixa de ser curioso num livro em que se defende que cada pessoa tem milhares 
de eus. «O Carvalho» acompanha também Orlando na sua estada entre os 
ciganos: perante a necessidade imperiosa de escrever, a protagonista consegue 
fabricar tinta com amoras e vinho, acabando por preencher alguns espaços 
em branco do seu manuscrito com um poema estenografado. No fundo, foi 
a necessidade imperiosa de escrever ou de olhar o mundo como artista que 
motivou a partida oportuna para Inglaterra, escapando assim à desconfiança 
crescente dos ciganos, que mantinham uma relação imediata com a realidade. 
Mais tarde, após o casamento com Shelmerdine, Orlando interroga‑se sobre 
o seu novo estatuto social e sobre as suas eventuais consequências: «Estava 
casada, é certo; mas se o seu marido não fazia outra coisa senão passar o cabo 
Horn, seria isso casamento? […] E, por último, se desejava ainda, mais que tudo 
na vida, escrever poesia, seria isso casamento? Tinha as suas dúvidas.»34 No 
entanto, vai descobrir que era possível continuar a ser escritora. 

Luísa Dacosta refere‑se especificamente ao momento em que o poema 
«O Carvalho» ganha vida e começa a pedir para ser lido, obrigando a sua 
autora a tomar o comboio para Londres. Acaba por ser publicado, trezentos 
anos depois, graças ao empenho do mesmo Greene que se havia transformado 
no crítico mais influente da era vitoriana. O seu sucesso editorial merece a 
Orlando tristes reflexões sobre a instituição literária. 

A relação de Orlando com o seu poema é muito especial: ele acompanha‑a 
ao longo da vida, mas só o acaba quando consegue fazer uma espécie de nego‑
ciação com aquilo a que chama «o espírito da época» e que pode provavel‑
mente ser confundido com o que hoje se chama instituição literária. Tal como 
a sua vida, o poema parece crescer sozinho (e daí o seu título) e terá sido esse 
facto que encantou Luísa Dacosta, cuja poética se aproxima, por vezes, da 
teoria da criação literária de Virginia Woolf. 

Ao lermos o Diário II, confrontamo‑nos com um projecto que constan‑
temente denega a forma que é praticada. O sonho da autora não é apenas 
registar o quotidiano, mas também reencontrar um eu perdido no tempo, 
como escreve na primeira entrada de 1996, a propósito do livro O Planeta 
Desconhecido e Romance da Que Fui Antes de Mim: «A verdade é que não me 
interessa relatar ou escrever sobre, interessa‑me fundir, numa intimidade, a 
interioridade minha com a da já perdida no tempo, através de uma palavra a 
veicular mais o perfume de uma realidade do que a própria realidade.»35 A 
acreditar no prefácio, escrito pela autora e magistralmente analisado por Paula 
Morão, a finalidade do diário parece ser a de uma catábase e não a de um 
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registo superficial do dia‑a‑dia. Neste sentido, o Diário II funciona como uma 
espécie de diálogo com a obra já publicada, fornecendo‑lhe mais uma chave 
de leitura e iluminando, de alguma forma, o seu nascimento. 

Conclusão

A leitura dos Diários de Marcello Duarte Mathias e de Luísa Dacosta 
coloca alguns problemas teóricos, que se tentaram analisar. No que diz res‑
peito à concepção de escrita que lhes é subjacente, encontramo‑nos perante 
duas posições inconciliáveis. Marcello Duarte Mathias tem consciência de 
que a sua obra é uma ficção de si próprio e que a sua escrita se insere num 
jogo interminável, a partir de outros textos; Luísa Dacosta sonha com uma 
escrita que lhe permita anular a distância de si a si própria, fundindo passado 
e presente num momento único. Marcello Duarte Mahias sabe que escrever é 
também uma forma de se alienar, de se ausentar, de se perder; Luísa Dacosta 
escreve para se encontrar.

A forma como cada um dos autores se relaciona com a actualidade 
política, omnipresente num tempo de crise e de mudança de paradigmas, 
também é reveladora. Marcello Duarte Mathias analisa a realidade à luz da 
razão e da sua visão pessoal, utilizando, por vezes, a distância que a ironia 
permite; Luísa Dacosta, não prescindindo de uma análise política fundamen‑
tada, interioriza os acontecimentos, expressando sentimentos de revolta ou de 
compaixão. Veja‑se, por exemplo, a forma como é descrita a independência 
de Timor. Marcello Duarte Mathias regozija‑se e expressa o desejo de que 
«o país saiba […] encontrar o equilíbrio necessário ao seu desenvolvimento 
e emancipação.»36 Pelo contrário, Luísa Dacosta, que conheceu a nação 
numa estada dramática, em 1975, descreve e comenta o que vê e o que sente: 
«Comovida, com o pensamento em Cinatti, estive a seguir, pela televisão, a 
independência de Timor.»37

Se a autora escreve com o coração, numa espécie de nostalgia fusional 
com os outros, é porque acredita que a escrita tem o poder de devolver aquilo 
a que chama o perfume da realidade; pelo contrário, Marcello Duarte Mathias 
acredita que o diário pode representar uma forma de sobrevivência e uma 
maneira de modificar os acontecimentos38. Os dois diários encontram‑se, no 
entanto, na forma como pensam a morte que se inscreve necessariamente na 
própria forma que praticam, como afirma Marcello Duarte Mathias39. Em 
ambos os autores, o Diário representa uma despedida da vida que vai pas‑
sando, o seu luto interminável, mas também o triunfo precário sobre a morte, 
que dia‑a‑dia vai sendo adiada. 
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NOTAS

1 «Le journal se présente sous la forme d’un énoncé fragmenté qui épouse le dispositif du 
calendrier et qui est constitué d’une succession d’‘entrées’ (une entrée désignant l’ensemble de 
lignes écrites sous une même date). S’y exprime un je, le plus souvent omniprésent, prisme qui 
réfracte actions, observations, pensées et sentiments. Le ‘je’ qui s’énonce renvoie à une réalité 
extérieure au texte et un ‘pacte référentiel’ (Ph. Lejeune, La Faute à Rousseau, n.º 35, fév. 2004, 
p. 26) surplombe tout journal.» (Françoise Simonet‑Tenant, Le Journal intime. Genre littéraire 
et écriture ordinaire, Paris, Téraèdre, 2004, p. 19‑20.)

2 «Que la trompette du jugement dernier sonne quand elle voudra; je viendrai ce livre à la 
main me présenter devant le souverain juge. Je dirai hautement: voilà  ce que j’ai fait, ce que 
j’ai pensé, ce que fus.» (Jean‑Jacques Rousseau, Les Confessions, Œuvres Complètes, I, Paris, 
Gallimard, p. 5.)

3 «Mais Rousseau n’a jamais douté du bonheur de l’immédiat, ni de la lumière initiale qui est 
sa présence à soi et qu’il n’a pas d’autre tâche que de dévoiler pour rendre témoignage de lui‑
‑même et, plus encore, de la transparence en lui […]. Comment parler de soi, comment parler 
avec vérité de soi, comment en parlant s’en tenir à l’immédiat, faire de la littérature le lieu de 
l’expérience originelle? L’échec est inévitable…» (Maurice Blanchot, «Rousseau», Le Livre à 
venir, Paris, Gallimard, 1959, p. 68‑9.)

4 Abel Barros Baptista, «O Espelho Perguntador», Colóquio/Letras, n.º 143/144, Jan.‑Jun. 1997, 
p. 63‑79.

5 Marcello Duarte Mathias, Diário de Paris (2001‑2003), Lisboa, Oceanos, 2006.
6 Luísa Dacosta, Um Olhar Naufragado [Diário II], Porto, Asa, 2008.
7 «[…] le passage du journal manuscrit au livre implique une transformation inéluctable du 

texte initial et […] un journal, sous sa forme publiée, est nécessairement une construction 
(autobiographique ou biographique selon qu’on ait affaire à une auto‑ ou hétéropublication).» 
(Françoise Simonet‑Tenant, ob. cit., p. 161.)

8 Partilho inteiramente a opinião de Abel Barros Baptista quando, ao interrogar‑se sobre o esta‑
tuto literário ou não literário do diário, escreve: «Daí também que qualquer diário, na medida 
em que nunca sabe o que é, no sentido em que nenhum diário beneficia de uma garantia estável 
do seu estatuto e do seu valor literários, se desdobre na interrogação sobre si mesmo, pelo que, 
no limite, o interesse maior de um diário reside mais no que o próprio diário se supõe ser do 
que naquilo que diz ou revela sobre o diarista.» (Abel Barros Baptista, ob. cit., p. 71.)

9 Paula Morão, «Prefácio», in Marcello Duarte Mathias, ob. cit., p. vi.
10 Marcello Duarte Mathias, ob. cit., p. 155.
11 Abel Barros Baptista, ob. cit., p. 67.
12 Marcello Duarte Mathias, ob. cit., p. 307.
13 Idem, ibid., p. 306.
14 «Vendo bem, esta série de anotações em forma de zapping é ainda o que melhor exprime 

aquilo que sou. Contudo, o que, aos meus olhos, sobressai — velha síndrome diarística! — são 
as lacunas e as omissões.» (Ibid., p. 155.)

15 Ibid., p. 312.
16 «Quantas vezes a elaboração de um diário não nos oferece a possibilidade de embarcarmos 

para outras paragens…?» (Ibid., p. 59.)
17 «Ce qu’il y a de singulier dans cette forme hybride […] c’est qu’elle est un piège. On écrit pour 

sauver les jours, mais on confie son salut à l’écriture qui altère le jour» (Maurice Blanchot, «Le 
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journal intime et le récit», ob. cit., p. 275. O facto de Blanchot menosprezar a forma diarística, 
opinião difícil de partilhar, não deve impedir a leitura deste texto, por vezes iluminante. 

18 Idem, ibid., p. 294.
19 Ibid.
20 «O diarista, quando confrontado com a publicação, tem que decidir se o seu diário se apre‑

senta enquanto livro paralelo ou menor, mas heterogéneo à sua obra, registo ao correr dos dias 
da reiterada banalidade da data — caso em que enfrentará o problema suplementar, mas nada 
desprezível, de avaliar o valor daquilo que nele se anota —, ou se se apresenta enquanto obra 
que acrescenta a obra — caso em que correrá o risco de o diário surgir como falso diário que 
não retém do género senão a forma.» (Abel Barros Baptista, ob. cit., p. 66.) 

21 Marcello Duarte Mathias, Encontro em Capri ou O Diário Italiano de Gorki, Lisboa, Oceanos, 
2008.

22 Esta caracterização foi retirada da contracapa do livro. 
23 Marcello Duarte Mathias, A Memória dos Outros. Ensaios e Crónicas, Lisboa, Gótica, 2001.
24 Idem, ibid., p. 175.
25 Entre a vasta bibliografia dedicada ao assunto, veja‑se, por exemplo, Shari Benstock (ed.), 

The Private Self. Theory and Practice of Women’s Autobiographical Writings, Chapel Hill, The 
University of North Carolina Press, 1988.

26 «Although my own research on women’s autobiography originated in an effort to discover 
underlying principles of continuity, that is, to produce women’s autobiography as a know‑
able category, I became acutely aware of the extent to which autobiographies contest gender 
identity rather than simply enact it» (Leigh Gilmore, Autobiographics. A Feminist Theory of 
Women’s Self‑Representation, p. xi). Como argumentam Suzanne L. Bunkers e Cynthia A. Huff, 
embora as considerações de Leigh Gilmore digam respeito à autobiografia, na maioria dos 
casos é possível aplicá‑las também aos diários (Suzanne L. Bunkers e Cynthia A. Huff, «Issues 
in Studying Women’s Diaries: a Theoretical and Critical Introduction», Suzanne L. Bunkers 
e Cynthia A. Huff (eds.), Inscribing the Daily. Critical Essays on Women’s Diaries, Amherst, 
University of Massachusetts Press, 1996, p. 3).

27 Linda Anderson, «Autobiography and the Feminist Subject», in Ellen Rooney, Feminist 
Literary Theory, Nova Iorque, Cambridge University Press, 2006, p. 119.

28 Luísa Dacosta, ob. cit., Porto, Asa, 2008, p. 33.
29 Idem, ibid., p. 184. 
30 Paula Morão, «Notas de Leitura», in Luísa Dacosta, ob. cit., p. 5.
31 Luísa Dacosta, ob. cit., p. 48.
32 «Orlando makes play with Virginia Woolf ’s life‑long interest in the history of the book. She is 

always writing about the evolution of fiction, especially by women writers.» (Hermione Lee, 
Virginia Woolf, Londres, Vintage Books, 1997, p. 523.)

33 «Thus, at the age of thirty, or thereabouts, this young Nobleman had not only every experience 
that life has to offer, but had seen the worthlessness of them all. Love and ambition, women 
and poets were all equally vain. Literature was a farce. The night after reading Greene’s Visit 
to a Nobleman in the Country, he burnt in a great conflagration fifty‑seven poetical works, 
only retaining ‘The Oak Tree’ which was his boyish dream and very short.» (Virginia Woolf, 
Orlando, Londres, Penguin Books, p. 67.)

34 Virginia Woolf, Orlando, trad. Ana Luísa Faria, Lisboa, Relógio d’Água, 1994, p. 194.
35 Luísa Dacosta, ob. cit., p. 50.
36 Marcello Duarte Mathias, Diário de Paris (2001‑2003), ed. cit., p. 171.
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37 Luísa Dacosta, ob. cit., p. 181.
38 «escrever é modificar a realidade» (Marcello Duarte Mathias, A Memória dos Outros. Ensaios 

e Crónicas, ed. cit., p. 181).
39 «Assim, todos os dias, o diarista redige a crónica da sua morte anunciada» (idem, «O Diarista 

e a Morte», A Memória dos Outros. Ensaios e Crónicas, ed. cit., p. 210).


